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[Het Kouter, nummer 1 1936]
Een nieuw begin
Slechts in betrekkelijken zin is Het Kouter, waarvan de eerste aflevering U thans
wordt aangeboden, een n i e u w begin. Zeker, er is een nieuwe combinatie van
personen als redactie- en medewerkerskring; er is een nieuwe naam om duidelijk uit
te spreken dat de samensmelting van Smidse en Barchem Bladen iets eigens
voortbracht; er is in den kring der nu tot leiding geroepenen bezinning omtrent nieuwe
eischen. Maar het spreekt vanzelf, sterker: het is een der voorwaarden voor het slagen
der onderneming, dat wij niet slechts als erfgoed doch bewust als inspireerende kracht
meedragen en willen meedragen de levende traditie die het werk in de nu verdwenen
tijdschriften bezielde. Geestelijke arbeid eischt continuïteit evenzeer als vernieuwing.
Daarmee is voor den goeden verstaander het wezenlijke gezegd. Waar wij hopen
op een niet onbelangrijke nieuwe lezersgroep, die het verleden niet of slechts uit de
verte kent, moge een enkele richtlijn worden uitgestippeld.
Wij willen zijn een blad, waarin religie en cultuurleven naar hun wezen en dus
onlosmakelijk zijn verbonden. Naar onze overtuiging is het cultuurleven, ook wanneer
het - niet slechts in onzen tijd maar als menschenwerk in alle tijden - disharmonieën
en duistere diepten bevat, het werk van den eeuwigscheppenden Geest; is cultuur
dus uiting van het geestesverband der werkelijkheid. Maar zij is als vormgeving van
den mensch, van de aarde en van den tijd, en roept als zoodanig om een norm die
daarboven uitwijst, om een kracht die loutert en heiligt. Cultuur is een deel van het
scheppingsgeheel, heeft haar grondslag en norm in den Geest. Daarmee is onze positie
zoowel naar de afwijzende als naar de bevestigende zijde bepaald: wij wijzen af
eenerzijds een cultuur-ideaal en cultuurarbeid, die zich losmaakt van alle religie en
zich naar tijdelijk bepaalde relatieve waarden wil richten, anderzijds een religie die
de cultuur geringschat en negeert; wij bepalen
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onze eigen positie aldus, dat eenerzijds de gebieden der cultuur een eigen autonomie
kennen maar nochtans zijn aangewezen op de krachten van loutering en heiliging
der religie, dat anderzijds het godsdienstig geloof tot cultuurarbeid drijft.
Wie aldus de positie bepaalt, loopt o.a. dit gevaar van misverstand, dat wij aan het
cultuurleven de tyrannie van een dogmatiek zouden willen opdringen. Nu, zoo ligt
het voor ons niet. Om het concreet te maken, mogen enkele voorbeelden worden
gegeven van vraagstukken, die voor ons wezenlijk zijn; deze b.v.: wat wil God van
ons in huwelijk en gezin; wat in sociale en politieke verhoudingen; wat in techniek,
wetenschap en kunst; wat ten opzichte van Volkenbond, oorlogsgevaar, militair
geweld; wat ten opzichte van onderdrukking van geestelijke vrijheid enz. Al deze
vraagstukken hebben hun natuurlijke en sociale, maar voor ons óok hun geestelijke
en godsdienstige zijde, die tot uiting komt in de vraag: Wat wil G o d van ons in die
levensgebieden, die tot Zijn schepping behooren? Het stellen van de vraag op deze
wijze sluit in de eerbied voor het eigen karakter dezer levensgebieden; als de denkende
religieuze geest daarin tracht door te dringen, is het niet om te tyranniseeren en
menschelijken eigenwaan op te dringen, doch om te graven tot de geestelijke gronden
die ook hier gelden.
Wij zullen dus in ons tijdschrift allerlei concrete cultuurverschijnselen trachten te
verklaren in verband met al wat er in den tijd worstelt, wat door den menschengeest
heen naar vorm en gestalte streeft; maar wij stellen het alles onder de religieuze norm,
d.w.z. wij zoeken naar een levenshouding, die bepaald wordt door de laatste en
diepste verantwoordelijkheid, die tegenover God.
Daarbij hebben wij het wenschelijk geacht, om in den ondertitel van ons tijdschrift
het woordje ‘onafhankelijk’ op te nemen. Wij bedoelen daarmee niet elke
gebondenheid te ontkennen: wij willen zeer bewust vasthouden de verbondenheid
met bepaalde religieuze stroomingen in ons volk, in de Westersche cultuurwereld
(en althans naar de bedoeling ook wel met figuren en stroomingen uit het Oosten),
wat ons eigen land betreft: met Vrijzinnig Protestantisme, Woodbrookerskring,
godsdienstige studenten en jongeren. Het woord ‘onaf-
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hankelijk’ bedoelen wij als aanduiding van onze gezindheid om geen (kerkelijke,
theologische of politieke) partijclichés te hanteeren. Men kent de beroemde Hegelsche
omschrijving der philosophie; zij is de tijd ‘in Gedanken erfasst’. Denken stelt hooge
eischen, ook zedelijke: een wil tot objektiviteit, tot onafhankelijkheid van den waan
van den dag, van de wenschen en verlangens onzer natuur. Gedachten zijn iets anders
dan partijleuzen, richtings-schablones en strijdgedaver. Het ware denken capituleert
niet voor het rumoer van den tijd; een religieus denken, dat in zijn arbeid de laatste
verantwoordelijkheid tegenover God aanvaardt, stellig niet.
Daarmee wil de band met het levende heden allerminst zijn ontkend. Integendeel.
Het gaat bij het denken ook om den tijd. Bij het religieuze denken stellig om den
nood, het onrecht, de schuld van den tijd. Hoe zou het anders kunnen en mogen? Wij
zijn immers allen kinderen van dezen tijd - het zoeken en worstelen van den tijd laat
ons waarlijk niet onberoerd. Maar wij wìllen dat ook: juist wij als godsdienstige
menschen. Wij willen ons deel meedragen. Laat ons het maar heel voorzichtig en
bescheiden zeggen. De roep om eenheid, ook wanneer hij rauw en vertroebeld uit
de sociale en internationale werkelijkheid opklinkt, is ons niet vreemd - en juist hier
heeft het godsdienstig denken een eigen woord te spreken, waar het om het beginsel
der eenheid, waar het om de kwaliteit der verbondenheid gaat. Er is niet ten onrechte
gesproken van een tragische situatie waarin onze wereld zich bevindt...
Wij willen het bij deze aanduiding laten. Wij staan in het leven van nu, en wìllen
daarin staan.
Op de wijze van den geloovige. Dat wil niet zeggen dat wij zouden weten, waarheen
de wereld zich beweegt. Wij belijden: ons geloof in God beteekent de erkenning van
de Majesteit van den Geest, het willen dienen van God in den mensch. Kerstmis ligt
nog dicht genoeg bij ons om te kunnen zeggen: God is tot den mensch gekomen om
hem te roepen tot het Rijk. Daarom sluit ons dienen van God in het dienen der
menschheidsbestemming tot het Rijk. Heel eenvoudig: ons werk, ook het nieuw
begonnen, wordt aanvaard in en uit geloof. Met dit enkele woord ga dan het blad de
wereld in. Het doe zijn werk in vaste trouw.
DE REDACTIE
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Uit de werkplaats
Al is uiteraard het werk dat Het Kouter begon nog veelal in een staat van
voorbereiding, het is toch goed onze lezers iets van deze plannen in voorbereiding
te vertellen.
Allereerst een belangrijke aanvulling bij het prospectus. Het was van den aanvang
af de bedoeling, dat de zes redacteuren, gekomen van Smidse en Barchem Bladen,
zich een zevenden zouden toevoegen, liefst een deskundige op een terrein, dat voor
het tijdschrijft belangrijk is, maar door de anderen niet voldoende gekend werd. Bij
het verschijnen van het prospectus kon over de keus der redactie nog niets worden
medegedeeld. Thans zijn de zes van het prospectus verheugd te kunnen schrijven,
dat Prof. Dr. J.J.L. Duyvendak te Leiden hunne uitnoodiging aannam. Kenner van
het Oosten en bekwaam stylist als Prof. Duyvendak is, zal hij zeker een verrijking
zijn voor de redactie.
Een tweede opmerking in aansluiting bij het prospectus moet een correctie zijn.
De verhouding van de Barchembeweging, de Centrale commissie voor het Vrijz.
Protestantisme en de V.C.S.B. tegenover Het Kouter werd daar met het woord
‘opdracht’ aangeduid en de redactie dacht zich aanvankelijk ook een organisatorischen
vorm, waarin dit opdracht-geven zou gerealiseerd worden. De C(entrale) C(ommissie)
kon echter op grond van haar eigen aard zich hiermede niet vereenigen. De verhouding
tot Het Kouter harerzijds zal er eerder zijn eene van advies en geregeld contact, over
welks vormen nader wordt overlegd.
Vele plannen werden in den redactiekring reeds ampel besproken. Ernstig wordt
er naar gestreefd vooral wat geestelijk-actueel is aan de orde te stellen. Tevens om
de lezers grondig in te leiden tot zelfstudie op velerlei terrein van religie en cultuur.
Met het oog op dit laatste is het de bedoeling ongeveer om het andere nummer een
artikel op te nemen, dat de belangrijkste recente litteratuur op eenig onderdeel van
dit terrein
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bespreekt. Tevens zal geregeld aandacht gewijd worden aan de belangrijkste nieuwe
vruchten der litteratuur in engeren zin. Een breede en geschakeerde reactie op de
vragen, die Huizinga's boek ons stelt wordt overwogen; een onderzoek, waarschijnlijk
in den vorm eener enquête naar de wijze waarop geestelijke werkers van allerlei aard
thans hun taak in de wereld zien, is in voorbereiding. Over artikelen aangaande
belangrijke problemen van den dag als het rassenvraagstuk, de ontwaking van het
Oosten, waarde en gevaren van populariseering der wetenschap, de beteekenis van
mythe en symbool, de geestelijke achtergrond van de moderne plastische kunsten,
de mogelijkheden tot organisatie onzer ontredderde wereld enz. enz. wordt met
deskundige auteurs overlegd, terwijl reeds verscheidene bijdragen werden toegezegd.
In de eerstvolgende afleveringen zullen onder meer artikelen worden gepubliceerd
van Anthonie Donker over Emigrantenlitteratuur, van G.M. de Gelder over Berdjajew,
van L.J. van Holk over Het werkelijkheidsprobleem in de religie, van C. Mennicke
over de grondslagen der geseculariseerde opvattingen van recht en staat, van G.H.
van Senden over Evolutie en Symbool, van C. van Traa over Natuurschoon en
Bebouwing.
Bij iedere aanleiding zal onder het hoofd ‘Actueel’ aandacht gewijd worden aan
het gebeuren van den dag.
Voor wenschen van lezers houdt de redactie zich bij dit alles hartelijk aanbevolen.
Het Kouter ga in onderlinge samenwerking een gedegen, bezielden en vruchtbaren
arbeid tegemoet.
DE REDACTIE
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Ondergangen
Door H. Roland Holst
I
Nu de lente zich plotseling verzoelde en
met sprongen het nieuwe leven groeit,
nu ook in oude harte' onder verkoelde
en grijze sintels vonk van moed weer gloeit, nu kinderen met kleine spaden en harken
naar de tuintjes zich reppen, hun gezicht
één glans, en zelfs de werklooze' in de parken
heffen hun uitgebluscht gelaat naar 't licht, nu smelt ook d' ijskorst van vertwijfling, waarin
dit hart verstijfd lag door den wintertijd,
het buigt weer over naar de dinge' en
zoekt weer de kern onder verbrokenheid.
't Poogt weer iets te verstaan van d' eeuwge wetten,
in hen te aad'men, niet langer verweesd,
het durft zijn voet weer op de steilte zetten
en voelt zich naast den afgrond niet bevreesd.
Het peinst: zoo de dood behoort tot het leven,
dan ook tot wereld, wereld-ondergang;
wie dit aanvaardt, wordt van veel angst ontheven,
de breuk der tijden maakt zijn hart niet bang.
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Altijd nog heeft het leven zich verkloekt,
maakte 't zich vrij van dreigende beklemming,
worstlend tegen verval, ontaarding, stremming,
heeft schoone zegepralen het geboekt.
Ook in de nood der groote ondergangen
sprong 't op als blijheid, in het dier, het kind;
tusschen 't gekerm in ruischten liefdeszangen,
in schaduw van den dood is 't warmst bemind.
Ook in eeuwen van felle katastrofen
bloeiden duinrozen in het witte zand;
in harten overwonnen hoop, geloof en
liefde, doods bitterheid. Aan donkren rand
der dagen werd een klaarte uitgestreken;
leven was nimmer enkel bloed en slijk:
lieflijke tongen bleven daaruit spreken,
't Hart-der-Dingen bleef zich daarin gelijk.
Wie stond ons borg, dat menschheid's wordingsbanen
zouden voortaan stijge' in een stage boog,
dat niet, in levens afgronde', - oceanen
onpeilbaar - zich weer opmaakte en bewoog
tot ons het ondier, dat vaneen kwam scheuren
de planken van dit losgetimmerd schip:
over-vlak, over-licht levensbegrip,
waarin geen plaats is voor het nacht-gebeuren?
Wie waarborgt ons, dat dit waanzinnig drijven
der opgezweepte lijfs-begeerten niet
dra zou verzwakken, en allengs verstijve' en
weer krimpen, wat scheen grenzeloos verschiet?
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Wij mogen 't schoonste wenschen, 't hoogste hopen,
zoeke', onvermoeid, te zamen 't menschlijk heil,
maar indachtig dit: Gods gedachten loopen
hùn baan, niet onze, voor òns over-steil.
Wij mogen streven om den weg te vinden
uit iedre chaos weer naar ordening
maar indachtig hieraan: wij zijn als blinden,
aftastend met hun stokje een kleine kring,
terwijl boven hun hoofde' eeuwige sterren
uitstralen door 't heelal een fonkelgloed.
Zóó verre zijn wij van Gods licht, zóó verre,
zóó bedolven in blindheid van gemoed.

II
Zoo geschreven is in den loop der sterren
en vastgesteld in het eeuwig beraad, en gegrift in het verre van het verre,
dat deze menschheid, die verviel aan 't kwaad,
die drong in de schatkamers der natuur,
en ontcijferde haar geheime teekens,
maar ontbrandde in een onlouter vuur
en spande den boog der zelfzucht, tot brekens
toe, - zoo geschreven is, dat zal verdwijne', al
wat optrok haar berekenend verstand,
dat van het wirwar der ontelb're lijnen
die haar hand trok, niets zal hebben bestand, dat het alles vergaan zal en verdorren,
zooals het gras verdort, de bloem vergaat,
alles versteenen en alles verstarren,
als in den dood een menschelijk gelaat, -
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wat dan nog? - Van hoeveel oude kulturen
ligt het puin onder zandheuvels bedolven,
werd, door het weefgetouw van vrouw nature,
bedekt met een dik kleed van groene golven?
Zij, die ze in vergane eeuwen wrochten,
hebben óók vast aan hun bestand geloofd, geloofd, dat zoo lang d' aard zich niet ontkrachtte,
hun werken zouden duren; - dat hun hoofd
berekend had, en hun hand uitgezet,
het fundament, waarop tot verste tijden
de tempel der beschaving uit zou breiden
àl breeder zijn vleugels naar ééne wet.
Wanneer in ons dit begrip nu zou dagen,
dat hier en thans, verloren is het spel,
dat een moeras was, waar wij waande' een wel,
en verval blijkt, wat we voor bloei aanzagen,
- wat dan nóg? - Zullen w' aanmechtig berouwen
te hebben gestreefd, naar wat nog niet kon,
te hebben gepoogd, een menschheid te bouwen,
waarvan elk deel zou zijn een kleine zon?
Zullen we laf, als overwonnelingen,
terugvloeie' in de bedding van 't gezag,
dat de menigte door vrees wil dwinge' en
doen knielen voor een onbegrepen vlag?
Ofwel, zal niets ons het vertrouwen rooven,
in den mensch, als de vormer van zijn lot,
in den groei van het menschlijke en het bovenmenschlijke in hem door d' eeuwen, als de god
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wint op het beest? Zal ons blijven bezielen
het geloof, dat de vlam niet sterven kan,
- ook in de tijden, dat wij bevend knielen
bij wat schijnt een verglimmend vonkje? - O, dan
zal ons blij make' in onze laatste ure,
dat ook wij kindren waren van den geest,
dat ook wij mochten branden in de vuren
die voeden het eeuwig vernieuwingsfeest;
dan zijn we niet levens verwonnelingen:
geschakeld zijn w' in zijn oneindig plan,
dan kunnen wij, ook in den ondergang,
't licht-doorgloorde liedren van zege zingen;
kunnen, stervend in 't uur van duisternis,
den zékeren zonsopgang vrij begroete' en
verwelkomen de licht-geschoeide stoeten,
zich windend langs een pad, dat luister is.

1933/'34-35
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Over te betwijfelen evidenties
Door Dr. A.D. Fokker
De evidentie der gelijktijdigheid.
Er zijn zo van die dingen, die vanzelfsprekend schijnen te zijn. Niemand bekreunt
zich erom, iedereen rekent erop. En toch, als men even stilstaat, en men vraagt een
paar maal, men vraagt dóór, dan houdt die vanzelfsprekendheid geen stand. De
zekerheid blijkt niet meer dan een gewoonte, die ook wel eens anders kon zijn.
Laten wij om ons heen zien, in de directe omgeving: de wereld van het ogenblik.
Wij zien wat daar is, en wij nemen de aanwezigheid waar van mensen en voorwerpen,
hun tegenwoordigheid, de presentie in het nu. Wij zijn de onmiddellijke getuigen
van wat zich om ons heen afspeelt. Wij zien, met de blik onzer ogen, de
ogenblikkelijke tegenwoordigheid der wereld. Dat is evident.
Tot zo ver alles wel. Maar nu breiden wij onze belangstelling uit, wij kijken wat
verder dan de kamer, wat verder dan de stad, dan ons land, verder dan aarde en maan,
wij kijken rond in ons zonnestelsel. Wij richten met den Deen Römer de kijker naar
Jupiter, en diens wachters, naar dat spel van de wisselende standen van de flonkerende
stippen van zijn kroonjuweel, en de verduisteringen, wanneer een satelliet in de
schaduw achter Jupiter verdwijnt. Wij kunnen daar niet genoeg van krijgen en vóór
dat wij blasé worden, gaan we scherper waarnemen: we gaan tijd opnemen, en onze
aardse klok vergelijken met die jovische aan de hemel, die een verlichte
satellietknikker als wijzer heeft, en de schaduwkegel in de zonnestraling als vast
merk op de wijzerplaat. En daarbij blijkt, dat de aardse en de jovische klokken niet
gelijk lopen. Nu eens loopt de jovische klok vóór, dan weer achter. Daarmede wordt
doorbroken al wat wij van de omloop der planeten en van onze eigen maan weten.
De omloopstijden
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zijn altijd even groot, en nu zouden de wachters van Jupiter een geheimzinnige reden
hebben, om nu eens een kortere, dan weer een langere omloopstijd te hebben? Daar
kunnen wij niet bij! Dat mag niet, dat kan niet; voor wij dàt geloven kunnen, moet
er nog heel wat gebeuren. Voor wij dàt aanvaarden, zullen wij liever... Ja, wat zullen
wij liever? Iets dierbaars opgeven? Wij geven de evidentie op, dat wij ‘ogenblikkelijk’
getuigen zijn van wat wij op Jupiter zien gebeuren, dat wij de verduistering van zijn
maan zien op hetzelfde moment dat die in de schaduw vliegt. Wij maken ons liever
duidelijk, dat er iets is, dat wij los zouden kunnen maken van het voorval, dat wij
zien, en los van ons zelf, iets dat wij ‘licht’ noemen, en dat de boodschap zou
overbrengen van dat voorval naar ons toe, licht, dat in een eindige tijd, met een
eindige snelheid naar ons toe komt. Uit aardse verschijnselen kennen wij zo iets al
bij het geluid. Ook dat bereikt ons eerst wat later dan het uitgezonden is. Laat ons
dan uit dit hemels verschijnsel leren dat het licht tijd nodig heeft om een afstand te
overbruggen. Wanneer de klok van Jupiter's manen achter loopt bij de onze, dan is
't omdat de aarde zich van Jupiter verwijdert, en elk volgend lichtsein langer tijd
nodig heeft om met de boodschap van het eind ener verduistering bij ons te komen.
Indien de jovische klok vóór schijnt te lopen, is het omdat de aarde Jupiter nadert,
en de boodschappen tegemoet spoedt. Het verschil tussen de uitersten van
vóór-geraakt-zijn en achtergebleven-zijn zal moeten beantwoorden aan de tijd die
het licht behoeft om het verschil tussen de grootste en de kleinste afstand te doorlopen,
dat is om de middellijn der aardbaan te doorlopen. Dit tijdsverschil bedraagt 1000
seconden, en daaruit besluiten wij tot een voortplantingssnelheid van het licht van
300 000 km per sec., dat is in één seconde zeven keer de aarde rond.
Ja, en wat zit daar voor consequentie aan vast? Dat niets van hetgeen wij zien,
tegenwóórdig is, zoals wij het zien. Al wat ons ogenblik bevolkt, 't zijn alles schimmen
en spoken uit een verleden. Er is geen merkbare presente tegenwoordigheid meer.
Wat ik u zeg, het is reeds verleden, wanneer gij het hoort, en wat uw ogen van mij
zien, dat ben ik niet meer. Er is geen evidente gelijktijdigheid meer. Indien ons
verstand
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aan gelijktijdigheid wil vasthouden, kan die niet meer zijn de evidente van het
ogenblik, het zal een verstandelijk geconstrueerde moeten zijn, langs indirecte weg,
over gevolgtrekkingen. Men zou bijvoorbeeld, indien men de afstand van Jupiter tot
de aarde kent, a, en de lichtsnelheid, v, kunnen zeggen: ziezo, ik weet, dat de
verduistering, die ik nu zie, gelijktijdig was met de secondetik nu a/v seconden
geleden. Maar dat is geen rechtstreeks ervaren gelijktijdigheid, en bovendien moet
ik dan, om het goed te doen, weten hoe de snelheid der aarde ten opzichte van Jupiter
is; want 't maakt voor de gelijktijdigheidsconstructie verschil, of de aarde naar Jupiter
toe, of van hem weg vliegt.
Er zijn in de winkels koeksoorten, die in de fabriek al in dunne plakjes gesneden
zijn. Bij het ontbijt hoeven wij niet meer te snijden, wij tillen er zo'n plakje af. In de
naïeve voorstelling was het zo evident, dat de werkelijkheid zich afspeelt in
opeenvolgende ogenblikken. Telkens een volgend nu van gelijktijdige dingen. Het
was immers ook zo vanzelfsprekend, dat indien er van twee voorvallen sprake is, zij
ondubbelzinnig òf gelijktijdig zijn, òf ongelijktijdig, en dat in het laatste geval het
ene moet zijn òf vóór, òf na het andere. Maar daar is geen evidente gelijktijdigheid
meer, de werkelijkheid is geen gesneden koek van plakjes gelijktijdige nu's, en wij
moeten ons losmaken van het dogma, dat het ene voorval onvoorwaardelijk is òf
vóór, òf na het andere; er is een derde mogelijkheid: het kan ook zijn nòch vóór,
nòch na. Dat is ook een mogelijke relatie tussen twee voorvallen.
Laat ons wederom naar de hemel opzien, en laat ons naar de Melkweg kijken, laat
ons daarvoor alle lichten van steden en dorpen en wegen ontvlieden, onze autolampen
uitdraaien en in de donkere stilte staan van strand of hei. Daar zien wij de galactische
vlekken aan het uitspansel - vroeger de baan der gelukzaligen of der verdoemelingen
in onze verbeelding - nu weten wij, dat het verre sterren zijn, zo ver, dat het licht
drie-, vier-, vijfduizend jaren behoeft om vandaar tot ons te komen. Wat is dat, wat
wij zien: werkelijkheid, of schijn? Zìjn dat sterren, of wàren dat sterren? Wij leven,
wij voelen ons aanwezig in het tegenwoordige, en die Melk-
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weg: is die aanwezig en bij ons, of afwezig? Is die voor ons dan niet tegenwoordig?
Wij zullen moeten zeggen, dat die Melkwegsterren uit het verleden tot ons in het
heden komen, dat zij, wat hun werking op ons betreft, nog tot ons heden behoren,
dat zij in het tegenwoordige nog mededoen. Zij en wij maken tezamen een
werkelijkheid uit, althans: zij en wij hebben deel aan een werkelijkheid, tezamen
met onze wisselwerking, die wij noemen het licht, dat als boodschapper van hen tot
ons komt. In dat licht, of door dat licht, hebben wij contact met die sterrenwereld,
aanraking, ja, wiskundig gesproken zegt de physica: afstand nul.
Wij hebben hier een gelijkenis van onze herinnering en ons geheugen. In ons innerlijk
leven kennen wij die tegenwoordigheid van het verleden. Ons handelen wordt
voortdurend beheerst door onze vroegere ervaringen, en in ons denken spiegelt zich
dat: onze denkbeelden, onze begrippen, onze daden en gedragingen wortelen in wat
ons geheugen ons toedraagt. In de stroom van het gebeuren, in de ononderbrokenheid
van ons leven is er een eenheid. Wij zijn niet en wij leven niet in een reeks van
opvolgende bewustzijnsogenblikken, wij leven als historie, wij zijn niet, tout court,
en bestaan niet, zonder meer, wij gebeuren als een geschiedenis, en wie ons kennen
wil, zal naar onze daden in heden en verleden moeten speuren, òf in getuigenissen
en verhalen, òf door het aflezen van de merken, die daden en niet-daden waarneembaar
aan onze uiterlijke verschijning en in onze gedragingen hebben achtergelaten.
Niemand zal ons ten volle kennen, die niet onze historie ten einde toe kent. Onze
persoon is pas volledig bij ons sterven. In de innerlijke wereld, die onze
persoonlijkheid heet, spelen herinnering en geheugen de rol van het licht in de
buitenwereld, zij betekenen de presentie van het absente, de tegenwoordigheid van
het verleden.

De evidentie der euclidische ruimtevoorstelling.
Wie aan evidenties denkt, denkt allicht aan de axioma's van de meetkunde.
Fundamentele stellingen zijn dat, - bijvoorbeeld deze, dat door twee punten niet meer
dan één rechte
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lijn gaat - welke niet verder bewezen worden. Veelal meent men, dat de inhoud der
axioma's zò evident is, dat zij geen bewijs behoeven. Echter moet men veeleer zeggen,
dat men ze niet nader bewijzen kàn, en ze om die reden zonder bewijs als grondslag
legt voor een gans gebouw van meetkunde. Zij behoeven echter niet te gelden, en
het zou wel eens kunnen zijn, dat men ze als niet waar verwierp.
Van de axioma's is er één, dat meer bekendheid heeft verworven dan de andere,
en dat is het zogenaamde parallellen-axioma. Laat mij het uitspreken in deze vorm:
door een punt buiten een rechte kan niet meer dan één rechte getrokken worden,
welke, in één vlak met die rechte gelegen, ze niet snijdt. Deze rechte zal dan de
evenwijdige rechte zijn. U moet inzien, dat er nog twee andere mogelijkheden zijn:
òf, dat er door dat punt geen enkele andere rechte is, welke de gegevene in het vlak
niet snijdt, òf, dat er in het vlak meer rechten zijn, welke de gegevene niet snijden.
Wie zal dat uitmaken? Probeert men echt de lijnen te trekken, dan stuit men alras
op de onvolkomenheden van papier en tekenstift. Men heeft te grote vellen nodig,
men weet niet of de lijnen wel zuiver recht zijn: zo gaat dat niet. En proberen wij het
in onze voorstelling te bewijzen, dan ontglipt ons de vastheid, de stelligheid van de
verbeelding.
Nauw verband met dit axioma houdt de stelling, dat de som van de hoeken eens
driehoeks een gestrekte hoek bedraagt. Zij is ermede equivalent. De som der hoeken
van een vierhoek bedraagt dan twee gestrekte hoeken. Gauss, de grote wiskundige,
omstreeks honderd jaar geleden, trachtte te weten te komen, of dit uitkwam. Bij de
vele driehoeksmetingen in het Duitse triangulatienet zocht hij na, of er niet soms een
overschot, een exces van de drie hoeken boven de 180o was, of een tekort, een defect.
De wiskundigen van zijn tijd moeten dat dwaasheid hebben gevonden. Deze axioma's
werden geacht a priori vast te staan, en een dwaas wie iets daaraan onzeker en te
betwijfelen vond. Gauss echter dacht er anders over. Hij had ingezien, dat daar geen
zekerheid in de evidentie school, dat het wel eens anders kon zijn, en hij zocht in de
ervaring een toetsing van de met zoveel overtuiging aanvaarde evidente stelling.
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Belangrijk hierin is, dat het verstand zich losmaakt uit een gewoonte van denken.
Wanneer men ernst maakt met de mogelijkheid van een ander axioma, dan volgt
de taak om na te gaan, hoe de geometrie eruit zal zien, indien men het axioma anders
stelt. Men zou, en natuurlijk is dat gedaan, kunnen beweren, dat men tot
tegenstrijdigheden komen moest, wanneer men ervan afziet, dat de som der hoeken
in een driehoek 180o bedraagt. Maar dat is niet zo. De begrippen en de conclusies
kunnen niet tot tegenstrijdigheden leiden, en dat kan men aan een voorbeeld zien.
Wij kunnen namelijk naast elkaar beschouwen de meetkunde van het platte vlak, en
de meetkunde in het boloppervlak. Hier hebben we kleine cirkels en zgn. ‘grote
cirkels’, dat zijn de g r o o t s t e cirkels op de bol, welker vlakken door het middelpunt
van de bol gaan. Van deze grote cirkels geldt, dat in het algemeen door twee punten
van de bol steeds één, maar niet meer dan één, grote cirkel gaat, evenals in het platte
vlak door twee punten een rechte lijn wordt bepaald. Alleen wanneer op den bol de
gekozen punten twee diametraal tegenovergestelde punten zijn, twee polen, kan men
langs vele grote cirkels van het ene naar het andere komen. Daarentegen geldt hier
geen parallelaxioma, omdat er geen grote cirkel op een bol mogelijk is, die niet alle
andere grote cirkels, en wel in twee punten, snijdt.
Naast alle stellingen over rechte lijnen en driehoeken in het platte vlak kan men
(overigens overeenkomstige) stellingen over grote cirkels en boldriehoeken
formulieren. Deze laatste vormen precies zo'n samenhangend geheel als de geometrie
in het platte vlak zou zijn, indien er door een punt buiten een rechte geen enkele
rechte mogelijk was, die de eerste niet sneed, of indien de drie hoeken van een
driehoek een grotere som hadden dan 180o. Zoals gezegd: alle grote cirkels op de
bol snijden elkaar. En men kan daar met gemak een boldriehoek tekenen met drie
rechte hoeken, met een som die 90o meer is dan 180o.
Beschouwen we een klein stukje op een grote bol, bijvoorbeeld het oppervlak van
een stille vijver, dan merken we daar van de kromming nagenoeg niets. De meetkunde
in dat stille vijveroppervlak zal niet merkbaar afwijken van de euclidische
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van het platte vlak. Het exces van de hoeken in een driehoek zal verbazend klein
zijn. Het zal er wel zijn, en het exces zal evenredig zijn met de grootte van het
oppervlak van de driehoek. De evenredigheidsfactor wordt bepaald door de kromming
van het boloppervlak. De straal van de aarde is zeer groot, de kromming van het
oppervlak zeer gering. Daardoor zal de meetkunde van het vijvervlak maar uiterst
weinig afwijken van de meetkunde van het platte raakvlak aan het water. Maar toch,
indien men in het watervlak figuren maakte met vier gelijke zijden en vier gelijke
hoeken, figuren, die wij vierkantjes zouden noemen, dan zouden de hoeken daarvan
een kleinigheid groter zijn dan 90o. Stel u voor, dat men dergelijke tegeltjes ging
fabriceren, van ijs, en daarmee onze vijver bevloeren. Men zou dan nooit vier tegeltjes
aan elkaar kunnen laten sluiten, omdat de vier samenkomende hoeken meer dan 360o
zouden beslaan. Wij zouden dan, mits wij precies genoeg zijn, sluitfouten constateren.
Het oppervlak van een bol is er een van positieve kromming. Er zijn ook
oppervlakken van negatieve kromming: een zadeloppervlak bijvoorbeeld of de
binnenkant van een ring. Op zulk een oppervlak hebben vierkantjes hoeken van
minder dan 90o, er is een defect van de som der hoeken in een driehoek. Ook zulk
een oppervlak zou men niet kunnen bekleden met aaneengesloten vierkante tegeltjes:
er zouden kieren zijn tussen de naburige zijden: sluitfouten.
Nu moet de grote sprong gewaagd worden. Indien er tweedimensionaal ons
geometrieën duidelijk voor ogen staan, die afwijken van de euclidische, omdat zij
aan andere axioma's beantwoorden, - de meetkunde van Bolyai en Lobatschewski
en de meetkunde van Gauss en Riemann, - waarom zou dit dan niet mogelijk zijn in
het driedimensionale? In de euclidische meetkunde is de stap uitvoerbaar van de
driedimensionale ruimte naar een vierdimensionale hyperruimte. Men kan in die
hyperruimte met evenveel genoegen een gekromde driedimensionale ruimte leggen,
als wij in onze ruimte een gekromd oppervlak maken. Een gekromde ruimte wil
zeggen een wereld met sluitfouten tussen kubusblokken. Wie zegt ons, dat de ruimte,
waarin wij leven, niet is zo'n ruimte met een
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kromming, met sluitfouten tussen kubusblokken, indien wij aan het volbouwen
zouden willen gaan?
De wereld waarin wij leven heeft, behalve drie ruimtedimensies nog de dimensie
van de tijd. De werkelijkheid is een (3 + 1)-dimensionale uitgebreidheid. Ook op
deze zijn de kategorieën plat of gekromd toepasselijk.
Wij raken nu aan de zwaartekrachtstheorie. Want dit is de tegenwoordige opvatting,
dat de beweging van de aarde om de zon, en van de maan om de aarde, en het vallen
van een steen op de grond, niet betekent, dat er met bepaalde krachten door de zon
op de aarde gewerkt wordt, of dat er aan de steen naar beneden getrokken wordt,
maar dat het gedrag van de aarde en van de steen, blijk geeft, dat de tijdruimte, waarin
zij zich bewegen, gekromd is.
Wij hebben een kracht nodig, om niet te vallen, maar daaruit volgt nog niet, dat
er een kracht is, die ons om wil doen vallen. Vallen, dat is de v r i j e loop, die de
hemellichamen nemen. Dat er op de lichamen, die wij zwaar noemen, een kracht zou
werken, is een beschouwingswijze, die dermate tot gewoonte is geworden, dat men
ze haast evident acht. Toch is dat geenszins evident. Het tegendeel laat zich beweren
en is de grondslag van de moderne natuurkundige opvatting. De vrije val is de
zelfbepaling zonder dwang erachter van buiten. Dat wij hem een val noemen, en bij
een val aan iets gedwongens denken, is een aardse kleuring door de verbeelding.
Ook de hemellichamen vallen, vrij, wanneer zij hun godgewilden loop in zelfbepaling
volbrengen.

De evidentie van het individueel bestaan.
Ik wil u nu binnenleiden in het atomistische van de wereld, en de merkwaardigheden,
overdenkingswaardigheden, die men daar tegenkomt. Wij zullen komen op de grens
tussen materie en niet-materie, van bestaande en van niet-bestaande werkelijkheid,
van individu en ononderscheiden veel-enigheid. Ik behoef u toch niet meer te vertellen,
dat wij de grote wereld ons voorstellen als bestaande uit atomen. Bij de atomen
denken wij ons een binnenste, zware, positief-electrisch geladen kern, omgeven door
een wolk van elektronen, die in groepen
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georganiseerd zijn. Deze groepen kunnen elk een voor hen karakteristiek aantal
elektronen opnemen. Indien zij voltallig zijn, is er niet veel werking meer naar buiten.
Dat is het geval bij de solitaire atomen der inerte, zgn. edele gassen. De samenhang
van verschillende atomen met elkander berust op de mogelijkheid, dat een atoom uit
onvoltooide groepen elektronen kan afstaan, òf ter completering der groep elektronen
kan aannemen, òf wel met andere atomen samen een elektronenpaar delen.
Deze atoomkernen, deze elektronen, wij beschouwen ze als materie. Bij bizondere
experimenten ontmoeten wij ze ook afzonderlijk, of vrij. Vooral wanneer ze een
aanzienlijke snelheid hebben en door een gas vliegen, kunnen zij moleculen of andere
atomen die zij op hun weg tegenkomen, stukslaan. Hun pad ligt bezaaid met
molecuulscherven, en indien er oververzadigde waterdamp aanwezig is, condenseren
de druppeltjes bij voorkeur op deze scherven, waardoor de paden zichtbaar worden.
Dat leren ons de foto's volgens de methode van C.T.R. Wilson. Wij zien het spoor
van den enkeling, hetzij atoomion of elektron, wij kunnen het volgen en zeggen met
overtuiging: dat heeft één enkel elektron gedaan. Wij herkennen hetzelfde individu.
En bij die herkenbare identiteit denken wij en spreken wij van materie. Bij materie
denken wij aan individuele, herkenbare, identificeerbare deeltjes.
De stroom van gebeurtenissen waarin wij leven, de wereld waar wij tegenover
staan, is een wereld van voorvallen, meer dan louter een wereld van bestaande dingen.
Dit geldt zowel in het groot als in het klein. Een mens is geen bestaand ding. Bij
bestaan denk ik aan een onaandoenlijk onveranderlijk aanzijn, aan een bestendige
aanwijsbaarheid, die zichzelf blijft. Maar zulk een bestaan is niet meer dan een begin.
De werkelijkheid is meer dan dat, ook de minst bewerktuigde werkelijkheid reeds.
Zelfs in een kei gebeurt van allerlei, ook een kei is meer historie en voorval dan
onveranderlijk positief datum, ook een kei verkeert in inwendige beweging, en dat
bewegende is zijn werkelijkheid. De werkelijkheid gaat het bestaan te boven, ja, laat
ons overeenkomen dat de werkelijkheid niet hoeft te bestaan om werkelijkheid te
zijn. Denk aan een dansfiguur, die toch ongetwijfeld aan de werkelijk-
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heid deel heeft. Kan men zeggen, dat die figuur ooit expliciet bestaat? Indien men
dat zou willen zeggen, dan toch stellig zo, dat het begin reeds niet meer bestaat,
wanneer de dans tegen zijn eind aan de realisering, aan het bestaan, toe is gekomen.
En toch, al bestaat hij niet, geen ogenblik, omdat hij niet in één moment verwerkelijkt
kan zijn, de dans is werkelijkheid, en wanneer de figuren zich herhalen, dan worden
zij herkend. Men mag betwijfelen, of er wel ergens iets is dat bestaat, in die zin van
zichzelf gelijkblijvende bestendige aanwijsbaarheid. Bij een simpel atoom, een
ijzeratoom, stellen wij ons toch beter voor een dans, een bewegingswijze van zijn
elektronenwolk, met zich herhalende figuren, met periodiciteiten, dan iets onroerends.
Het essentiële daarvan is niet het standhouden, bestaan, maar telkens wederkeren,
herkenbaar terugkomen.
Bij een materieel deeltje denk ik aan een voorval met herkenbare indentiteit, 't is
wel eens zo uitgedrukt: een voorval, waar herkenbaarheidsvezels doorheen lopen,
een voorval met vezelstructuur.
Daartegenover staan andere voorvallen, die niet aldus kunnen worden gevolgd:
de electromagnetische stralingsverschijnselen, waarbij men ook wel de straling in
corpuskels kan concretiseren, die dan photonen genoemd worden, pakketjes
stralingsenergie, die echter geen aanwijsbare identiteit en individualiteit tonen. Een
photon kan alleen met de snelheid van het licht voortvliegen, maar het kan niet
langzamer gaan of stilstaan. Van zijn energie kan het een deel afstaan aan materiële
deeltjes, alsof het tegen ze botst en ze met grote snelheid voortstoot. Een photon kan
ook geheel verdwijnen. Het kan worden geabsorbeerd door een atoom, dat dan met
vergrote energie in een gespannen staat verkeert.
De onderscheiding van materie en niet-materie in de werkelijkheid is de
onderscheiding van de photonen, tegenover de elektronen en atoomkernen. De laatste
zijn individuen, in principe aanwijsbaar, de eerste onvindbaar. De photonen kunnen
zich slechts doen gelden in de werking die zij hebben op de materiële deeltjes, zij
behoeven deze om zich te kunnen manifesteren.
Maar blijft de scheiding van materie en niet-materie houd-
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baar? Enkele jaren geleden heeft men ontdekt, dat er behalve de gewone elektronen
(negatief geladen) ook positieve konden worden aangetoond, weliswaar in zeldzame
gevallen, maar met onbetwistbare zekerheid. Men noemt die positonen. Anderson
merkte ze het eerst op in de camera van Wilson. De sporen zagen er net zo uit als
die van elektronen, maar eenzelfde magneetwerking deed positonen en elektronen
in tegengestelde richting uitwijken, waardoor de tegengestelde lading aan de dag
kwam.
Voor ik verder ga, moet ik eraan herinneren, dat men aan de elektronen en positonen
zekere massa toekent, beide even groot, en dat massa equivalent is met
gecondenseerde, besloten energie. Misschien kan men nog zeggen: materie is besloten
energie, die stil kan blijven liggen, zonder zich door de ruimte te verspreiden en,
actief agerende, zich van dit aan dat kan mededelen; straling is voortvluchtige energie,
eeuwig op weg van 't een naar het ander. Maar op die weg is een halt mogelijk.
Enige tijd geleden, na de ontdekking van de positonen, werd opgemerkt, dat men
vaak elektronenparen, een positief en negatief tegelijk, op de foto's kreeg, die uit één
punt een gemeenschappelijke oorsprong namen. Dit was het geval, wanneer bij de
opnamen zeer energierijke photonen in het spel waren, photonen zò rijk aan energie,
dat er nog wat over zou blijven, indien men er genoeg afnam om een positief en een
negatief elektron met de nodige massa te bekleden. De gevolgtrekking was deze, dat
het elektronenpaar een schepping was van het photon. Toch gebeurt dit zo maar niet.
Een photon kan uit zichzelf niet overgaan in een tweelingpaar. Het moet daartoe in
wisselwerking treden met een reeds aanwezig atoom. Daar zijn wij in de physica
getuige van een materialisatie van straling, van de schepping van materie.
Ook het omgekeerde vindt plaats; wanneer een positon een elektron ontmoet, kan
het zich daarmede verenigen. De positieve en de negatieve ladingen heffen elkander
op, de massaas verdwijnen. Zij worden uitgestraald; twee photonen, elk naar een
andere kant, vliegen uiteen. De opgesloten energie explodeert en schiet vrij.
Deze dematerialisatie van de als massa opgesloten energie, van principiële betekenis
als zij is, heeft practisch niet veel
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om het lijf. Het zijn maar uiterst minieme massaas, - die van de zo zeldzame en zo
lichte positons - die zich tot omzetting lenen. Anders zou het zijn, wanneer wij de
positieve kernen der waterstofatomen met een negatieve lading tot dematerialisatie
konden brengen. Maar neen, dat heeft men nog niet bijgewoond. Dat is voorlopig
maar goed ook, wegens de oorlogszucht in de wereld.
Practisch van niet meer belang dan een mosterdzaadje, is deze ontdekking van
immense innerlijke betekenis. Principieel zijn wij getuige van een volkomen
vernietiging van twee individuen als zodanig. Zij kunnen ook nooit meer terugkeren.
Hier is iets bestaands opgeheven.
Er is ook een andere wijze van opheffing der individualiteit. Ik sprak reeds van
de elektronenwolk, die de atoomkernen omgaf. Het eenvoudigste geval vindt men
in het heliumatoom, alwaar twee elektronen de kern omgeven. Wanneer ik dit zo
zeg, schijnt het alsof men no 1 en no 2 afzonderlijk zou kunnen volgen in hun
evoluties om de kern. Maar neen. Ziet men nauwkeurig toe, wat de wiskundige
symboliek der theorie inhoudt, dan is het dit, dat een ononderscheiden twee-eenheid
wordt aangeduid. Indien na enige tijd het atoom weer geïoniseerd zou worden, d.w.z.
indien een elektron wordt afgerukt, dan behoort men, als men het zich bewust maakt,
niet meer te geloven, dat men weten kan of het no 1 of no 2 was. En zo a fortiori
wanneer het, bij de zwaardere atomen, om elektronenwolken gaat van veel groter
aantal. Allen te zamen vormen een gemeenschap. Ut omnes unum sint.
Ononderscheiden zijn zij in het kluwen. Er is slechts de persistentie van het getal,
van het aantal der elektronen, die zich in het gemeenschappelijk kluwen hebben
opgelost en hun individualiteit hebben verloren. Dat is het aantal malen, dat een
elektron aan het kluwen kan worden ontrukt, het geeft de lading van de atoomkern,
die dan naakt achterblijft.

Slot.
Men zal de natuurkunde niet spoedig verwijten, dat het haar aan werkelijkheidszin
ontbreekt. Inderdaad is het haar telkens opnieuw te doen om confrontatie met de
realiteit, met het experiment.
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Tegenover het experiment komen wij te staan met ons verstand, met ons waarnemend
verstand, dat na de waarneming zich met het waargenomene vertrouwd wil maken
en daartoe zich een beeld schept, en begrippen vormt die de feiten in begrijpen kunnen
vatten. Dat verstand echter, 't gewone gezonde mensenverstand, hebben wij geoefend
en het heeft zijn functionneren aangepast aan de ervaringen en noden van elke dag.
De denkbeelden eveneens zijn ontleend aan de grove dingen, die wij kunnen grijpen
en zien.
Iets anders echter is de wereld van de grote dingen, naar het uiterlijk, iets anders
is het inwendige der materie, de innerlijke bouw, zoals dat heet, uit de elementaire
bestanddelen.
De verschijnselen, die ons daarvan uitingen brengen, hadden en hebben nog steeds
veel raadselachtigs.
Om die raadselen op te lossen moet men aan de ene kant steeds meer leren kennen,
van andere zijden nieuwe gegevens zoeken en nieuwe samenhangen en verbanden.
Aan de andere kant moet men ook zijn verstand herzien, zich van starre gewoonten
losmaken en nieuwe mogelijkheden aangrijpen. Men moet evidenties bijwijlen
wantrouwen. Soms verspert het geloof aan een evidentie ons de weg tot dieper inzicht.
Dan is het zaak om die evidentie, hoe nuttig ook en onontwijkbaar in haar beperkte
geldigheid, toch te zien in haar beperktheid, bekrompenheid, welhaast achterlijkheid,
en te trachten met ons denken daaruit vrij te komen.
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Gedachten bij den Gijsbrecht
Door R. Baelde
De diepe innerlijke voldoening waarmede ik aan een voorstelling van den Gijsbrecht
van Aemstel terugdenk, vraagt om een verklaring. Is de bouw van dit treurspel niet
onvolkomen, de gestalte van den held, die zoo gedwee zijn stad verlaat, niet eenigszins
komisch? Komen we eigenlijk niet alleen om Vondel's weergaloos Nederlandsch,
om de beroemde reien?
De oorzaak van de zielsbevrediging na een voorstelling van den Gijsbrecht ligt in
het feit, dat wij een godsdienstige wijding doormaakten. Vondel laat ons leven in
een wereld, waar het geloof realiteit is, toont ons menschen wier heldhaftigheid en
strijdlust, zuiverheid en deemoed ‘vanuit het geloof’ komen.
En misschien is het ook wel heel natuurlijk, dat zulk een stuk, n a a r
m e n s c h e l i j k e n m a a t s t a f , ‘onvolkomen’ is, zonder gladde perfectie; dat zulk
een held, alweer: naar menschelijken maatstaf, een beetje op onze lachspieren... zou
werken, indien wij niet zoo gretig reikten naar de geloofsverzekerdheid die van dit
drama uitstraalt, en die ons oproept tot eeredienst.
Maar een volgende vraag worde gesteld: waarom reiken we daar zoo dorstig naar?
Omdat het leven van vandaag-aan-den-dag ons van geloofswerkelijkheid zoo weinig
spreekt. Misschien denken wij geloovig, praten wij geloovig, voelen wij geloovig maar wij nemen onze besluiten, ook de belangrijkste, met de meest ongeloovige
berekening; wij organiseeren en handelen buiten onze geloovigheid om. En wat ons
nog erger in verwarring brengt is, dat wij (vooral zoo wij midden in het
maatschappelijk leven zijn geplaatst) talloozen zien organiseeren en handelen
evengoed ja nog beter dan wij - z o n d e r geloovige gedachten en gevoelens. Niets
is er wat ons zóó van ons eigen geloof kan vervreemden, als een tijdlang te vertoeven
in een beroepskring, in een bepaalde gemeenschap, waar het geloof op geen enkel
oogenblik actief aan de orde komt. Verrassend snel dreigen we dan overtuigd te raken
van de volkomen overbodigheid van alle geloof.
En dit te meer, omdat het in zoo'n totaal ongeloovige sfeer

Het Kouter. Jaargang 1

25
toch zeer fijn en zuiver wezen kan. Juist waar religie wordt gezien louter als een
kinderziekte der menschheid of als een machtsmiddel der grooten, kan een
zelfverloochening, een trouw, en een doelbewuste energie zijn, die ons met diepen
eerbied vervult. En als hier dan somtijds geleefd en gehandeld wordt op een wijze
die mijn diepste impulsen van gerechtigheid en naastenliefde bevredigt, waarom kan
ik dien godsdienst dan niet missen? Is het niet veel beter, ‘de aarde trouw te blijven’
en den menschen, en alles te begrijpen vanuit die aarde en vanuit die menschen dan, als een soort van lastige, kriebelende hoofd-tooi, een geloof mee te torsen dat
overal vraagteekens zet en mij vervreemdt van velen mijner medemenschen?
Zóó vraagt wellicht menigeen zich af, en ons antwoord moet luiden: Welaan,
probeer het! Durf te leven ook in een periode waarin uw geloof, waarvan ge zeker
begon te worden, in stukken op den grond ligt. Aanvaard deze vernietiging ten volle,
schaam u niet voor uw humanistische gezindheid nu het r e l i g i e u s Humanisme u
niets meer zegt. Een periode van volstrekt ongeloof kan een innige verheugenis
schenken en een opleving der zuiverste levensenergie.
Maar achter deze aansporing, om het ongeloof als het in ons leven komt eerlijk
aan te durven, zonder valsche schaamte, staat een overtuiging. De overtuiging, dat
wie zijn blik en zijn begripsvermogen wil richten op wereld en menschen, en op deze
a l l e e n , exact en nuchter en consequent, juist d a n k z i j deze felle eerlijkheid tot
het besef kan komen van een hoogere tegenwoordigheid, van het wonder eener
hoogere leiding. De overtuiging, dat wie menschen dienen wil, en hen alleen, en hen
‘in hun geheel’, plotseling zal komen te beseffen, dat hij in dienstbaarheid is gekomen
van een lichtende Macht die, hoezeer in menschen onontkoombaar verankerd,
nochtans boven menschen uitgaat.
En daarom kan een voorstelling van Vondel's Gijsbrecht zulk een vervulling zijn
voor den huidigen mensch, omdat het gebeuren op het tooneel van deze hoogere
tegenwoordigheid getuigt, en deze diepere dienstbaarheid doet zien als werkelijkheid.
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De dichter Leopold
Door P. Minderaa
Leopold inleiden - ik beken het in vollen ernst - is een onmogelijkheid. Zoo men met
vèle poëzie moet leven, jaren lang in telkens terugkeeren tot haar wezen moet
doordringen, van geen Hollandschen dichter geldt dit meer dan van Leopold. Inleiden
tot dit werk zal daartoe niet veel kunnen helpen en het is uitermate moeilijk. Het
beteekent een gaan spreken met de grove benoemers van ons schiftend redeneeren
over verbeeldingen, overpeinzingen, zelfontledingen, zuchten en verlangens, die aan
het woord nog niet toe zijn, of alle woord verre achter zich lieten. En die zijn
opgeteekend ja in taal, maar in een zoo primitieve of een zoo overrijpe, of zelfs
verheerlijkte taal, dat elk redeneeren ze te forceeren dreigt òf te ontluisteren. Leopolds
poëzie mag naar de formuleering van Boutens ‘bijna zwijgen’ heeten niet alleen om
vorm en toon, om het eindeloos monotoon voortdeinen van schuchtere rythmen,
evenzeer om den inhoud, een fluisterend belijden van de eigen ziel, een zeer diep en
donker snikken, veelmeer een ijl en hoog juichen, een tastend noemen van geschouwde
wondervolle achtergronden. Dirk Coster heeft bij het sterven van Leopold gezegd,
dat over wel geen dichter zóó weinig geschreven was als over dezen, omdat de
overmoed van den litteratuur-essayist voor deze poëzie tot schroom werd. (Coster,
Proza I, pag. 212). Waarom ik dan toch dezen dichter behandel? Misschien vooral,
omdat men zoo moeilijk kan zwijgen over wat men diep bemint. Directe aanleiding
tot deze publicatie is de verschijning in 1935 van de ‘Verzamelde Verzen’ waarin
Van Eyck naast het bekende werk de geheele nalatenschap van den dichter, een kleine
vijftig geheel of bijna voltooide verzen en een groote menigte fragmenten en varianten
voor allen toegankelijk maakte. De bewonderaars van Leopold vinden hier een veld
naar alle horizonnen lokkend tot rijke ont-
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dekking. En waarheen kan men in het grove geraas dezer dagen de aandacht beter
leiden dan naar zoo edele, geestelijke, onverwoestbare poëzie, waar telkens zonder
eenig ijdel rumoer de bronnen ruischen?
Een enkele aanduiding moge voor het tijdsverband volstaan. Leopold, die in 1893
zijn eerste verzen in de Nieuwe Gids publiceerde, was van de poëzie door het
tijdschrift gestempeld een kind. Hij blijkt en blijft individualist, hij toont als velen
van het tweede decennium der beweging van '80 een pogen om in uiterst sensitivisme,
in oneindig verfijnd waarnemen en verwoorden de laatste nuancen van natuur- en
zieleleven te openbaren. Terecht is gewezen op vele parallellen tusschen zijn verzen
en die van Gorter uit diens sensitivistische periode. Gorter en hij hebben naast dit
zeer subtiel voelen ook gemeen een lieftallige en naïeve kinderlijkheid, die als een
klein meisje in het gras weet te spelen met woorden als bloemen. Beiden hebben
daarbij de overal schuilende weemoed, het omslaan van den droom in een donkere
smart, een smart die bij Leopold als uit den grond van zijn wezen opkwam en door
het leven concreet werd. Meer dan Gorter zien wij hem vooral in den eersten tijd
neigen tot een al te vrouwelijke weekheid. Ik noem naast de zijne twee andere namen:
Boutens en Van de Woestijne. Hoezeer de verwantschap met Boutens schijnt op te
vallen, in vele opzichten acht ik die met Van de Woestijne, voor wat zieleaanleg en
uitgangspunten betreft, even wezenlijk. De vergelijking van hun werk is bovendien
zeer verhelderend. Deze beide dichters waren individualisten; zij waren het beide
niet uit hooghartige keus of theorie maar uit natuurnoodwendigheid. Bij beiden een
oneindig-teeder hart, een zeer zuiver gemoed, wars van alle luid vertoon, van al het
klatergoud eener schijnbare cultuurgemeenschap. Bij beiden een ten uiterste verfijnd
zinnenleven, dat hen maakte tot gewonden en schuwen, overal waar zij gedreven
werden tot aanraking met de zoogen. werkelijkheid. Bij beiden een doorproeven van
alle geestelijk bezit, een niets ontziende ontleding, gepaard aan een drift naar
volkomenheid, die hen nooit eenig geluk beloofde van een compromis. Zoo zijn zij
beiden in eenzaamheid besloten, doch hoe verschillend worden hun wegen. Een zeer
mannelijke tucht doet Van de Woestijne aanvankelijk naderen tot inner-
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lijke vastheid en harmonie met de wereld. De zwoelheid van een donker-broedend
bloed vecht in hem een geheel leven tegen den koelen geest, geeft zijn Vlaamsche
zangen de smartelijke volheid van een klagende en droomende cello. En aan het
einde stil en rijp kent hij de heerlijkheid vrucht te worden aan Gods muur, voor Gods
mond. Leopold daarentegen schijnt geen verraad van het bloed te kennen, zijn zeer
teedere, eenzelvige natuur is bovenal in het denken geconcentreerd, een denken dat
werd tot een zachtmoedig mijmeren. Mijmeren en droomen, woorden die hier echter
geenszins duiden op vaagheid, stuurloosheid, neen in de schuchterste, fluisterend
geopenbaarde mijmeringen blijft een oneindig scherp tasten naar verborgen
achtergronden. Het is een intuïtief denkend schouwen, door de liefde en zachtheid
van het hart en de zeer oorspronkelijke weelde zijner fantasie van alle koude ontdaan.
Denken dat bloed werd, maar niet het donker-broedende bloed van een Karel van de
Woestijne, maar een bloed als gouden wijn, klaar, vurig maar zonder zwoelheid,
parelend in zachte glansen en onverwachte fonkelingen.
In de taalvormen openbaarde zich dit mijmerend beminnen en denken in de lange
perioden van deinende rhythmen, eindeloos in elkander voortgolvend als een
avond-stille rivier, in de charme van een zilveren verschietend licht, dat oneindig
genuanceerd fonkelt in de kantelingen dezer schijnbare monotonie. Terecht heeft
Van Eyck de lijn dezer verzen vergeleken met ‘een lagen duinrand aan wazigen
einder’.
Leopold dus een individualist naar diepste wezen? De individualisten waren in
hun eenzaamheid veelal geteekend door een trots, die zich verbitteren kon tot
verachting. Deze individualist toonde zich op iedere bladzijde als een zeer
deemoedige, wiens liefde niet anders vraagt, dan in geven zich te mogen vervullen.
Dat hij dat niet kan, is de tragiek van zijn leven, veroorzaakt evenzeer misschien
door een tekort aan natuurdrift als door een teveel aan zuiverheid. Te leven in geven
en ontvangen, te ervaren aardsch geluk is tenslotte duurzaam alleen mogelijk bij een
argeloosheid, en zelfs oppervlakkigheid, waar de stuwende drift de telkens dreigende
ontoereikendheid en onmogelijkheid verhult. Voor wie hier ziende werd, is het geluk
van liefdegave en liefde-ontvangen doortrild
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van pijn. Het dier kent deze tweespalt niet. Voor de levenskansen van het menschelijk
geslacht is het misschien goed te achten, dat ook de mensch bij tijden in de natuur
als het dier wordt begoocheld. Maar Leopolds eenzaamheid, ook zijn aanvankelijke
onbekendheid in het luide perk der letteren zijn niet alleen een gevolg van zijn
bijzondere broosheid, doch eveneens een aanklacht tegen zijn tijd. Deze voortrazende
wereld met al zijn schijnheiligheid en oppervlakkig compromis, zijn bruut
overweldigen van den geest, heeft voor zulken geen plaats. En hij werd eerst laat,
maar dan ook als met heilig vuur bemind en vereerd door een stille groep, niet het
minst door de jonge dichters.
***
Ik wil thans, vóór nader op de zieleontwikkeling in deze poëzie in te gaan, haar zeer
eigenaardige functie nog iets meer in détails en bij voorbeelden bezien; na het
voorgaande zal het niet vreemd zijn als ik daarbij spreek over de zintuigelijkheid in
zijn mijmeren en de fantasie, de ver-beelding in zijn mijmeren.
Het eerste, wat van Leopold's zintuigelijkheid opvalt is dat zij nooit zinnelijkheid
is, nooit dus het natuurleven, in 't bijzonder ook het sexueele geeft als in zichzelve
af en zichzelf genoeg, maar steeds als geadeld en gekoeld door geest. Nergens waar
hij de weelde van het schoone lichaam beschrijft is er zwoelheid; reinheid is een der
edelste trekken van deze verzen. Dit beteekent geenszins schraalheid, bloedeloosheid,
uiterlijkheid. Deze zintuigelijke waarneming heeft een zeer groot
indringingsvermogen. Dit blijft echter niet beperkt tot een waarnemen van stille en
kleine nuances, tot het hooren van een groote onderscheidenheid van klanken, het
zien van de schuchterste overgangen der lijnen en kleuren, het voelen van elken graad
van weerstand en zachtheid. Het gaat altijd onmiddellijk verder dan dit op zichzelf
uiterlijke, het is nooit een soort perfect realisme. De zinnen dringen steeds achter dit
alles door tot leven, trillend leven, dat de geheele natuur, ook die der zoogen. doode
dingen, doorhuivert. En het is een leven in velerlei toets, licht in den regen, die zijn
kabbelvoetjes tilt
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over het spiegelende water met rinkelen als van een zilverschaal of van kleine
belletjes, donker en ernstig in de zware zomerboomen. Het kan niet anders bij zulk
waarnemen, of de ziel legt eigen vreugde en smart in de wereld daarbuiten, althans
herkent ze daar in een verwantschap van wezen. En waar deze verwantschap aanwezig
is, is een levend contact als kloppend bloed. Het vers krijgt erdoor een diepere
intimiteit, spiegelt zich in de natuur, de natuur ontwaakt binnen den geest. Een
hoovaardige en grove geest zou dit spoedig maken tot duldelooze inlegkunde, de
oneindige verborgen levensrijkdom der natuur zou worden behangen met de
eigenwijze en al te gewichtige ideeën van den dichter, een euvel waaraan vele
natuurpoëzie mank gaat. Leopold is daartoe veel te eerbiedig, hij treedt de dingen
steeds weer tegen met verwondering. De kleinste dingen hebben op deze wijze hun
openbaringen voor hem, die tegelijk zelfopenbaringen zijn. Dit is de vroomheid die
liggen kan in een zielvol stilleven, zooals zij hier bijv. is in de teekening der
bedgordijnen om het bed van de stervende:
‘Zij hangen in den zachten dag
zoo stil, zoo zedig, ongerept
van elk bewegen; weten mag
den liefbedeesden gegeven zijn,
eerbiediglijk in wachten houden,
weten van leed, opdat zij zouden
peinzen en zorgen in een schijn
van geheimzinnigheid en verhelen
de ingetogenen, als bewust
dat er een schat bij hen berust
van een kostbaar verdriet voor velen.
een levensbeklagen’1).

Kon in het gedicht van den regen, die over de open plassen huppelt tot de
zwaarmoedige boomen, - gedicht waar ik op zinspeelde - de dichter nog een taal
vinden van groote kleurige soepelheid, bij het tot leven wekken dezer stille dingen
is nauwelijks iets anders mogelijk dan een tastend aanduiden. Leopolds taal kreeg
daardoor een misschien onoverkomelijk tekort; de bewondering hoeft ons geenszins
te weerhouden om

1) Verz. verzen pag. 17.
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te constateeren, dat de volzin geheel uiteen valt tot een stamelende schakeling van
substantiva, adiectiva en infinitiva. Er wordt tegen alle syntaxis gezondigd; zonder
eenigen zin wisselen de tijden van het werkwoord (ook wel terwille van het rijm),
deelwoorden ontberen het noodzakelijk hulpwerkwoord, zooals in
‘alles wat van de veege
lente nog is, die gauw verstreken.’

Het zou niet de minste moeite kosten rijtjes van voorbeelden aan te halen, waarom
wij misschien een ander zouden raden vóór te dichten eerst het instrument van eigen
taal te leeren gebruiken.
Maar hier, al betreuren we zeer het niet-gaaf zijn, komt toch de vraag dikwijls:
Was het anders mogelijk? Want het voorbeeld der bedgordijnen was er zeker niet
een van Leopold's diepst indringende waarneming. Er is nog een geheel ander gebied.
Overkomt het niet den nuchterste, dat midden in het drukke beweeg van den dag een
besef in hem oprijst van het vreemde van heel de wereld? De naam van een gewoon
gebruiksvoorwerp kan ons ineens in de ooren klinken als een zinnelooze klank: tafel,
boek - waarom deze klank bij dit ding? En de dingen en menschen zelf zijn ons ineens
vreemd, ineens voelen wij hoe er daarbinnen, daarachter iets is en woelt, geheel van
ons bewustzijn gescheiden. En wij staren even voor ons uit tot de natuur met een ruk
ons terugroept tot werk en begoocheling. Leopold in zijn mijmerende eenzelvigheid
is oneindig ontvankelijk voor deze indrukken en hij tracht het te zeggen dit geheim,
het verborgen leven in de creatuur, nu niet herboren in de ziel maar daarbuiten, door
't bewustzijn als volkomen van zich gescheiden ervaren. Menigmaal komt hij ook
niet verder dan het uitspreken der vervreemdheid, van de verbijstering, als in dat
vers met den aanvang:
‘Schepen liggen er; waarom zoo...’

of aan het slot van het lente-vers (zijn zulke vermoedens van wat achter de grenzen
ligt niet vooral lente- en herfstervaringen?) dat eindigt
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‘Mijn voeten zij gaan onder mij klisklas,
Mijn hoofd hangt in een web van schemeringen’

Prachtig is deze kracht werkzaam in het bekende ‘Staren door het raam’: eerst de
simpele teekening, het even beven van takken in den wind, dan het vermoedend
luisteren naar een taal, die van achter de grenzen komt en daarna het afknappen, de
terugval uit de extatische schouw in een nu dubbel doode realiteit.
‘De lucht, die leeg is en zonder ziel,
Waar uitgetuimeld de wind uitviel’1).

Een zoo bemijmeren van diepste dingen richt zich niet alleen op de wereld buiten
ons. Zij kan er zijn in de beschouwing van het zijn zelf, lichaam en ziel. Zij is daar
vooral bij het ontwaken, als wij nog toeven op de grens van het bewustzijn, dat straks
een verengde, beperkte wereld in vaste lijnen zal kennen en het onbewuste, waarin
vaag van meer geweten wordt. Leopold beschrijft meermalen dit ontwaken, dit zich
bewust-worden van het lijfelijke. Hoe edel is daarin naast dit mijmerend tasten de
kuischheid. Zoo deze ontwakende en zich kleedende vrouw:
‘....... In de rust
van hare lijdelijkheid wordt zij bewust
hoe vreemd, hoe wonderlijk het haar aankomt, nu zij zich liet begaan,
alsof dit alles buiten haar was
en zag zij het in een spiegelglas;
is zij dit zelve, is zij er in
en ziet zichzelve, waar is het begin
van dit, wat te denken bezig is
aan zichzelve en ongewis
wordt zij hier, haar gedachten zouden
niet verder kunnen, teruggehouden
in deze bedeesdheid, alleen er hing
een voelen van herinnering
van vroeger, alsof het al een keer

1) pag. 38.
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zoo was, en over het wanneer
denkt zij nog even en dan met kleuren
om haar vreemddoen gaat hij zich beuren
uit haar verzonkenheid en nog is zoet
haar naglimlachen bij wat zij doet
in verder kleeden’1).

De dichterlijke werkwijze, die hier aan den dag treedt, openbaart zich overduidelijk
in de vele nu gepubliceerde fragmenten. Men vraagt zich dikwijls af: konden zij naar
den aard van hun poëtisch wezen anders zijn dan fragment, was het de bedoeling, ja
soms was het wenschelijk dat de fragmenten uitgroeiden tot gesloten, voltooide
verzen? Deze dichter was als het ware voortdurend in een intiem gesprek met al de
verschijnselen der hem omringende wereld en met de roerselen van zijn eigen hart.
Langs heel den weg der landen en uren kristalliseeren zijn uiterst-gevoelige
waarnemingen tot beelden, waarin zijn intuïtie hun wezen vat. Er is nauwelijks tijd
dit in het totaal van zijn zieleleven te laten uitgroeien tot een afgerond vers, reeds
verdringen nieuwe impressies hun voorgangers. Zoo verzamelt hij een geweldige
collectie eindeloos gevarieerde kristallen. Van Eyck zegt in de kleine toelichting
achter de Verzamelde Verzen gedrukt, dat wat hij onder den titel ‘Gemengde Verzen,
Schetsen en Fragmenten’ publiceerde, een ‘dichterlijk dagboek’ vormt ‘waarvan de
volgorde der bladen weliswaar gedeeltelijk verloren gegaan is, maar waarvan de
volgorde er ook niet toe doet, omdat Leopold's latere leven geen min of meer gestadige
ontwikkeling, maar een voortdurende schommeling was: een aanhoudende
getijwisseling van reiken en wijken, van genieten en lijden’2). Hij zou de eenzame
fragmentregel ‘O rijkdom van het onvoltooide’ als motto aan deze gedichten mee
hebben kunnen geven zegt hij. En inderdaad, de eischen van bouw en samenvoeging
van het grootere gedicht kunnen voor het ijle tasten dezer enkele regels soms een
verstarrend schema worden. Leopold bleef nochtans voortdurend bezig voorzichtig
den groei dezer flonkerende kernen tot een levend geheel te volgen, ten uiterste
bekommerd, dat niets in de samenvatting zou worden

1) Verz. Verzen pag. 45-46.
2) pag. 346.
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gekneusd en fragment latend, wat niet anders dan als een flits van verwondering door
zijn bewustzijn schoot. Wij zijn Van Eyck dan ook zeer dankbaar, dat hij niet
schroomde al deze kleine kostbaarheden in het licht te leggen, voor hoeveel nooit
bevredigend op te lossen moeilijkheden de nauwgezetheid van den uitgever en de
piëteit van den bewonderaar in hem ook stelden bij de vele onzekere varianten.
Anderzijds betreurt men diep, dat de dood den dichter belette verscheidene dezer
verzen te voltooien, wier inzet zoo trefzeker is, die zoo de belofte in zich dragen van
een gave voleinding.
Zoo bijv. bij een aanvang als deze, een kelk met wijn uitbeeldend en in zijn
flonkerende plastiek herinnerend aan ‘Cheops’:
‘Geheven kelk en tartend flintkristal,
waarin de bundelen des lichts zich splitsen
....... in het bitse
gesneden glas versplintert het heelal’1).

Kort kan ik na dit alles zijn over de fantasie, die ik reeds telkens aanroerde. Zij is in
het peilen van verborgenheden reeds voortdurend aanwezig. Zij is in lageren zin
reeds het omranken van de gestalten met lichtende guirlanden, die de misschien te
strakke gestalte doen onderduiken in een levende weelde. Zoo omrankt Leopold de
psyche en gestalte van meisjes, tot de schuchterste zielsbeweging doorschouwd, met
de zoete en lichte verbeeldingen van hun spel en dans, als het natuurelement waarin
deze zielsgestalte zal kunnen leven. Zij is dan bijkomstig, maar niet minder
beminnelijk om haar zachtheid, haar kinderlijke gratie. Soms ook omspeelt hij de
wereld met deze fantasie als een minder doordringende vorm van zijn intuïtief
schouwen, waarvan zij, zooals gezegd onscheidbaar is. Zoo in het groote Albumblad
uit den tweeden bundel waar hij de bloemen van heel een wereld verschenkt aan zijn
beminden, ze als spelend in de verassingen van een fantasie, die zich den tijd niet
gunt langer te verwijlen, even doorlichtend op hun wezen. De groote ver-beelding
grijpt hooger. Zij herschept, voorzichtig maar zeker voortschrijdend in de deinende
rhythmen, het geschouwde tot symbolische gestalten. Zoo deze ontwakende vrouw,
zoo bovenal de groote

1) pag. 213.
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visie van vrouwelijk gemoed en mannelijken geest, die de cyclus ‘Voor 5 Dec.’
bevat1).
Bepaalde symbolen zijn in deze fantasie geliefd, zij beantwoorden dan ook geheel
aan het wezen van Leopolds geestesleven, de broze volmaaktheid der rozen, de
bezonken ernst der looverboomen, de driftige en speelsche helderheid van klaterend
water. Telkens is er het openbreken en uiteenschuiven van wolken en gewaden als
een doorbreken naar achtergronden, als een vurig verlangen ook naar verlossing uit
de eenzelvigheid. En dit doorbreken geschiedt telkens door fijne en edele handen,
als de teekenen van een verband zoeken en ordenen, een ontvangen en geven van de
ziel. Zeer oorspronkelijk en opnieuw van een onnavolgbare verfijning is het beeld
dezer handen als de zachte zekere krachten die den morgen uit een gouden mist
voeren tot zijn nieuwe helderheid, de aanvang van den cyclus ‘Morgen’2).
Vroeger reeds los in den tweeden bundel gepubliceerd, thans onder de eerste groep
der ‘Gemengde Verzen, Schetsen en Fragmenten’ terecht gebracht, staat de kleine
cyclus ‘Handen’, wier gelijke ik in onze poëzie niet ken, noch in weelde van plastiek,
noch in diepte van vergeestelijking. Helaas, de ruimte van een artikel verbiedt het
citeeren. Mocht het slechts drijven tot het steeds-rijker wordend geluk van
zelf-proeven! Ik schrijf (met een kwaad geweten om zulke versplintering) hier slechts
één couplet over:
‘Bed van mijn onrust, wieg van mijn verlangen,
o koele peluw van mijn eenzaamheid,
al wat aan wanhoop brandt achter mijn wangen
tot uw omsluiten wordt het heengeleid’3).

***
Hij, die leefde in een mijmeren, uit zulk waarnemen gebouwd, bij dergelijke
verwonderde intuïties van het oer-leven, in een zoo beheerschte kuischheid, in een
wereld van zoo téére en edele symbolen, kon niet anders dan een eenzelvige zijn.
En hier moest wisselwerking zijn. Zijn eenzelvig wezen voerde tot deze mijmering
en het mijmeren moest zich pijnlijk stooten

1) pag. 59-71.
2) pag. 41.
3) pag. 161.
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aan een ruwer buitenwereld en hem tot grootere eenzelvigheid terugdrijven. Leopold
ware echter geen mensch geweest en zeker niet deze mensch met het warme hart,
als hij bij deze eenzelvigheid aanstonds en practisch had berust. Hij heeft hongerend
gezocht gezegend te worden door de wereld, bovenal door dè andere en zichzelf te
mogen geven. Hij heeft, hoe hij ook leerde te verstaan de onontkoombare eenzaamheid
van den mensch naar diepste instantie, dezen honger nooit geheel kunnen stillen.
Hij zocht de gemeenschap, de gemeenschap in een liefde die volkomen zou mogen
zijn. In de cyclus ‘Verzen 1895’ heeft hij van de vernietiging dezer mogelijkheid
door den dood van de beminde moeten spreken. In één lange droefteere mijmering
staat hij voor de schoone doode, schoon niet in misplaatste aesthetiek, maar geadeld
door de schoonheid van het andere rijk. En geen klacht is er op laag menschelijken
toon, geen waanwijze opstand tegen de razernij dezer beschikking vanuit den mensch
gezien. Naast de weemoed om het missen is hier slechts eerbied, dank, een zacht
geluk om wat dan toch mocht zijn. De eenige klacht is een zelfaanklacht der ziel,
die zich deze gave niet waardig acht:
‘Een simpel woord van leniging
het eenigst, wat ik heb gevonden,
waarin mijn ziel uitweenen ging
‘vergeef mijn zonden’1).

Men glimlacht bijna bij dit ‘vergeef mijn zonden’, als men terugdenkt en herleest
het voorafgaande gedicht, waarin hij van de ontwikkeling en bloei dezer liefde
fluisterend vertelt. Welk een angst iets in de ander te dwingen, te forceeren, welk
een lichtheid in het toch begeeren, welk een ervaren van genade:
‘In een stil scheiden was uitgetogen
de groote somberte, weggebogen
in haren trots en haar getrouwe
volgelingen, een donkere wacht
van angst en twijfel en zielsberouwen
zij werden zwijgend weggebracht’2).

1) pag. 23.
2) pag. 20.
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Broos was deze liefdegemeenschap, doordat alleen het hoogste werd aanvaard en
een nooit verdoofd bewustzijn wakker oordeelt. Men zou vreezen, dat zij, zoo niet
een lichaamsdood scheiding had gebracht, nauwlijks dit barre leven had verdragen.
Wat geenszins beteekent, zooals sommigen meenen, die alleen in lager vuur kracht
zien, dat deze liefde niet sterk zou zijn in stralen of in lijden. Men leze slechts dat
snikkend-gezegde versje: ‘O, als ik dood zal zijn...’!
Een andermaal heeft deze ziel zich opgeheven uit den ban zijner eenzaamheid tot
de gemeenschap der liefde. Maar er was slechts het geluk der bevrijding in de al te
korte eeuwigheid der momenten, waarop een volkomen zielseenheid zeker was. Er
was eveneens spoedig het droevig besef, dat dit absolute zich niet handhaven kon,
dat er ook tusschen de beminden vreemdheid bleef, die pijn deed. De cyclus ‘Voor
5 Dec.’ geeft een scherpe analyseering van dit naderen der zielen, het even zich
vereenigen en toch weer twee moeten zijn. Deze liefdeverzen zijn reeds van een
uitnemende kostbaarheid door het ontbreken van elke bruutheid, om hun gouden
goedheid, om de bijna vermoeide voornaamheid waarin de zinnen hun verlangen en
vervulling kennen. En het zijn van de beminde allereerst de oogen in het wiegend
hoofd, met hun wimpers, sleepend, droomvol geheven en in een droom van zoete
zekerheid weer nedergeslagen, en de blanke spelende handen, die ons bijblijven. Een
enkele maal wordt in dat alles de broosheid tot weekheid, die het innerlijk vreezen
verraadt. Dat dit schoon leven breken zou, lieten het al niet vermoeden regels als
deze:
‘En haar geluk, als het nu volkomen
wordt, is het op vreezen uitgekomen.’

Zoo zal het dan heeten, na de vervulling, na het prachtige gedicht waarin wij de
receptieve vrouw als een bloem zien neigen naar de door haar verteederde denkende
kracht van den man, zoo zal het heeten moeten:
‘Wij doen elkander zeer, het kon
niet anders, in een droeve en ongewisse lach werd dit bevonden,
dit smartelijke, dat wij van stonden
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besterven moesten in ons bejegenen,
veranderen en wij toegenegenen
vervreemden...’1)

Terugverwezen naar zijn eenzaamheid is Leopold niet verschraald. Dat is in zeker
opzicht het grootste wonder van dit werk. Het leven zal zijn rijke deel aan wanhoop
hebben gehad en aan stomheid. Maar als zijn stem opnieuw begint te zingen, blijkt
er uit haar nieuwe vastheid, klaarte, gedragenheid, dat iets anders geboren is, een
bevrijding in zelferkennen, een verzoening in den droom. Er is zeker de kleine
aangrijpende cyclus ‘Claghen’, maar er is ook ‘Kinderpartij’, het prille meisje in de
prille lente, een gedicht van een teedere en waarlijk vroolijke kinderlijkheid. En er
zijn in de fragmenten vele van deze kinderlijk-blije juweelen, als schitterend in
zondoorschoten morgendauw. Hoewel geslagen en vereenzaamd, ging deze mensch
toch door het leven als door een telkens wisselend paradijs, waarvan hij de lijnen en
kleuren als een minnaar herschept, waarvan hij bovenal het steeds opnieuw geboren
worden met het ochtendlicht, met de ontplooiing van lente en bloesem zonder
ophouden bezingt. Hij gaat als een verrukte rond, deze stugge en stille man; op zijn
lippen is voortdurend een fluisterend delireeren om de onzeggelijke schoonheid en
verhevenheid van het al. Daadloos maar gelukkig toeschouwer zien we hem staan
aan den rand der paradijzen, telkens opnieuw ook zijn heele hart inzetten voor een
volkomen communie. Maar telkens weer ook teruggewezen naar zijn eenzaamheid.
Voor een kort snikken, dan voor een bezinning in wijsheid, en een opnieuw
openbloeien voor de zich biedende zaligheid, al verschuilt hij zich misschien
schichtiger in zijn melodieën:
‘Ik wil gaan schuilen in mijn eigen woorden
onzichtbaar zijn in mijn verliefd gedicht’2).

Om dit beurtelings extatisch bewonderend genieten en zich in resigneerende wijsheid
terugtrekken lokken hem de vele Oostersche kwatrijnen aan, die hij bewerkt, en
waarvan verscheidenen als motto konden staan boven zijn leven en werk. Slechts
een enkele maal, vooral in die aan Omar

1) pag. 69.
2) pag. 138.
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Khayam ontleend, is er een pruttelend moraliseeren. Maar uit welk een ontembare
jeugdkracht zijn al deze kleurwemelende, lijnvaste visies geboren als de trotsche
kraaiende haan, de oostersche havenstad, de penseelschrijver, de trekvogels,
sneeuwpanorama's, de groote jachtstoet! Men kan zich alle seizoenen en alle
stemmingen daarin geschilderd zien in verstilde en toch tintelende uitgewasschen
kleuren, heldere versluiering, fonkeling zonder broeiing, felheid zonder steken,
grauwte zonder zwaarte. Een enkel voorbeeld uit de ons nieuw geopenbaarde schat
ter illustratie. Hoe zingt de zonnige uchtend ons tegen uit:
‘Als wij gingen om de rosmarijn
rozemarijn,
onze stemmen helder fijn
hingen in de onontwijde
zuiverheden, in de wijde
in de witte morgenschijn’1).

Een menschelijke gestalte, lichaam en ziel in eenen wordt vastgelegd in het enkele
symbool der enkels:
‘En welke weifelende geest
heeft met een klare hand geschreven
het vraagteeken der enkels? bleven
hier niet de merken van geweest
vertwijfelen, de wetenschap
der aanvangsvragen en hun stuiten
op ondoorkomelijks, het kil afsluiten
der hunkering?...’2).

Een stukje over een kostbaar Japansch theekopje in ‘The Studio’ (vgl. Van Eycks
aanteekening achterin) geeft Leopold aanleiding tot een bewonderend verbeelden,
waarin het fijne kopje een cosmos spiegelt:
‘Het leven sidderende heengeleid
over spelonken van oneindigheid’3)

Deze voorbeelden raken niet het diepste leven.
In de groep liefdeverzen bewerkt of geïnspireerd naar oostersche voorbeelden,
tast hij, boven elk persoonlijk lot uitge-

1) pag. 250.
2) p. 152.
3) pag. 171.
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heven, naar een uiterste en volmaakte vereeniging. Wat doet het er toe of dit ook in
zijn reëel leven bereiken is geweest? Een wonderlijke rechtvaardigheid geeft den
een de levensvervulling zonder dat zij doorpeild wordt, den ander de volkomen
droom. Wie is zulk een vreemde in onze poëzie, dat hij niet kent dat in één lange
verrukte deining gezongen lied, terecht het schoonste liefdeslied in onze taal geacht:
‘O nachten van gedragene extase’1)?

Onmiddellijk hiernevens kan men leggen het helaas zeer fragmentarische veertiende
gedicht uit de dertiende afdeeling der fragmenten en niet minder de geheel gave
gedichtentrits ook in deze dertiende afdeeling ‘Voor Vrouwestem’, waarvan vooral
het derde gedicht, dat ik hier niet in citaat versnipperen wil, wonderlijk van binnen
uit de huivering, de bevreemding, de transformatie verwerkelijkt van de in liefde
wachtende vrouw, zooals Rilke dat alleen vermag. Leg daarnevens de beide
boomenverzen uit groep XII, het eerste ‘Arioso’ getiteld, diep elegisch, brons en
sonoor, het zich gewond terugtrekken van de ziel in de schuttende duisternis.
‘Sluit, boomen sluit, o ondoordrongen woud
de wereld af.....’2)

en het vijfde, zwevende, dringend-vragende, waar diezelfde boomen als een veilige
toevlucht gezocht worden voor de in zich verwarde, zichzelve onderzoekende liefste
‘over de woorden zichzelve toe
gesproken, over het aangevlogen
verlangen, vol tot schreiens toe
boomen, boomen, hangt gebogen’3).

Alleen al om deze gedichten is de geheele uitgave der nalatenschap een vreugde.
Nog op andere wijs is Leopold dichtend aan zijn eenzelvigheid ontstegen. Wij zagen
hoe in zijn mijmeren een tasten was naar een verborgenheid achter de realiteiten,
naar wat Van de Woestijne genoemd heeft ‘de bestendige aanwezigheid’. Leopold,
in denken en schouwen tot daar gestegen, is

1) pag. 91.
2) pag. 296.
3) pag. 298.
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verheven boven de gebrokenheid van het nu en hier. In het spel der gedachten laat
hij den mensch reiken tot de mystieke eenheid van alle wezen, de sympathie van het
Al, zooals de ouden het benoemden. Ik denk hier aan het wonderlijk gedicht ‘Eén
druppel wijns’. Zooals een druppel van de offerschaal van 't schip geplengd tot aan
de polen toe de samenstelling van 't water wijzigt en eerst langzaam met een nieuw
gehalte een nieuwe rust optreedt, zooals door den val van een rijpe appel de
evenwichtsstand van het heelal wordt beïnvloed, zoo gaat ons eenzelvig denken tot
alle zielen uit en wordt door iedere gedachtebeweging buiten mede aangeraakt. In
één langen adem bezingt dit gedicht de mystieke verbondenheid der eenzelvige
harten, het altijd weer beroerd worden en altijd weer zich op een nieuw eigen
evenwicht terugtrekken. Het gedicht ‘Veranda’ geeft nu daarbij een beperkter en
intiemer parallel: het ontmoeten in stille diep-verzinkende blik van des dichters oogen
met die der zwijgende vrouw op de veranda, wordt ook hier tot een cosmisch gevecht:
‘...... Spits gevoelde schok:
er wankelen twee werelden, de kringen
der evenaars, de diamanten buitenringen
schoren hun schitteringen licht
over elkanderen, de strakke bogen
waren uit hunnen stand gezwicht’1).

Ook dit gedicht eindigt met een terugschokken, verbijsterd nog, in eigen beslotenheid.
Dit blijft het hoofdthema van Leopolds leven en werk. Eenmaal heeft hij in een
magistraal beeld zichzelve objectief herschapen, zijn grootste creatie: Cheops. Deze
pharaoh, na den dood in den stoet der gestorvenen in dienende gemeenschap
opgenomen op den weg door het heelal, - en in welke magistrale visie is de eeuwige
ruimte hier gesuggereerd - keert terug tot zijn eigen pyramide, vermoeid en
onbevredigd van het gaan met de velen ook zelfs op zulk een baan. Hij schrijdt de
lange gang door tot zijn eigen sarcophaag en zich verdiepend in het heilig letterschrift,
dat zijn roem uitzegt, blijft hij als geboeid, verstard.
Dit gedicht beteekent ten eerste de heroïsche bekentenis,

1) pag. 219.

Het Kouter. Jaargang 1

42
objectief voorgedragen als gold het een verre wereld, dat hij uit zijn eenzelvig zelf
nooit duurzaam kan worden bevrijd. Tegelijkertijd toont ons echter het geheele
gedicht de opgehevenheid tot een volkomen geluk in de scheppingsactie zelve.
Dit is het geluk der dichters, in de creatieve zielsactie zelve bevrijd te zijn van de
pijn der realiteiten. Niet het minst om deze zelfontstijging in het dichten is Leopold
de vereerde meester vooral van de dichters zelf.
In Cheops spiegelt hij zichzelf dus op een hooger plan. Ik wees reeds op andere
figuren uit zijn werk, die allereerst de eigen wezenstrekken kaatsten. Er is bij te
noemen Verlaine, die in het hem opgedragen gedicht eenzijdig geteekend is, maar
de elementairste lijnen van het gelaat van den dichter toont. Ik moet hier ook spreken
nog van zijn allereerste poëzie, de Christusverzen. Zij is even origineel als
onbevredigend deze visie van den Christus. Men zoeke er natuurlijk geen dogma,
geen christologie, de verzen willen geven een visie van de gestalte en moeten alleen
zoo beoordeeld. Het is de meest volmaakte menschheidsfiguur, volmaakt in
schoonheid als een zuivere bloem niet het minst in denken. Is het niet dadelijk in
deze eerste pag. de echte Leopold, als van het kerstkindje in een naïef liedje wordt
gezongen:
‘en het kind ligt al te kijken maar
en tuurt in een denkbeginnen’?

En deze teedere, denkende bloemmensch, zeker een hemeling, ligt terneergeslagen
in het doornenstruweel dezer wereld, als een angstige verworpeling. Er is in de
christusgestalte een groot tekort, hij is verteekend doordat de dichter hem eigen
weeke broosheid leende en toch zijn er weinig Christusverzen, die zoo sterk als dit
eerste de afstand doen beseffen tusschen zijn goddelijke heiligheid en volmaakte
schoonheid tegenover de booze, chaotische wildernis dezer aarde.
Leopolds leven ligt in deze Verzamelde Verzen voor ons zooals Van Eyck juist
formuleert in een voortdurende schommeling van reiken en wijken. Wil men 't in
een eigen versregel ‘u missen en u niet ontgaan’. Tot de medemenschen, tot de natuur
en tot de diepste en laatste werkelijkheid, al benoemt Leopold die zelden met den
naam ‘God’, strekt zich dit ‘u’ uit. Een
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enkele keer slechts nemen zijn woorden den vorm aan van het onmiddellijk religieuze
als in dat aangrijpend kwatrijn (doch naar een Soefisch voorbeeld).
‘Kom tot mij, tot mijn hart, dat trilt als loover
vaag weg den angst en al zijn voorgetoover;
ik zeg, ik zeg u, ik weersta niet meer
o God, laat mij niet aan mijzelven over’1).

Nog het allerlaatste vers uit dezen zwaren bundel, door Van Eyck afzonderlijk gezet,
spreekt symbolisch van hetzelfde wijken en reiken. Luisterend naar het lied van de
herdersfluit, hoort hij in het uitzwervend zoeken en deinzend terugtrekken van de
melodie zijn eigen hart. En aan dit slot moet hij van dit hart met zijn eenzelvigheid
berustend getuigen dat het:
‘tusschen klagen en beklagen
in de diepte voelt hoe deze
ongeneeselijk moet wezen
en zijn onvervreemdbaar deel’2).

Leopold was van zijn tijd een exempel. Hij heeft de dramatische botsing doen zien
van een vervlakte en verwilderde wereld met een groot hart, dat hunkerde naar de
volkomenheid. Ook de tragische uitbloei van een oververfijnd individualisme. Maar
daarachter, hoezeer men zijn geval toegespitst mag achten door dit individualisme
en persoonlijken aanleg, was hij exempel van de tragiek der menschelijke existentie
opzichzelve. Hij was in de poëzie een eindpunt. Hij was om zijn groote bevrijdende
scheppingskracht ook een nieuw begin. Hij was buiten dat alles een der edelste en
diepste dichters van Holland, wiens werk thans als een groote kostbaarheid voor
allen toegankelijk is.

1) pag. 117.
2) pag. 330.
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Boekbesprekingen
Wir deutschen Juden v. Dr. phil. Hans Joachim Schoeps, Vortrupp Verlag
1934. (Deutschjüdischer Weg, Eine Schriftenreihe, No 1).
Hoe gaat het nu niet in materieelen doch in geestelijken zin den Duitschen Joden?
hoe is hun psychische reactie op de bekende zoo uiterst pijnlijke gebeurtenissen? De
vraag zal door menigeen henen zijn gegaan maar het materiaal om haar anders dan
onderstellenderwijs te beantwoorden is niet groot. Dit boekje geeft daarvan iets. Niet
zooveel, maar toch belangrijks. Niet zooveel, want sinds het verscheen is de toestand
al weer in hooge mate ten ongunste veranderd. En dan is het slechts representatief
voor een deel, voor dit deel meenen wij zeer representatief, van de Duitsche Jodenheid.
Schr. onderscheidt in deze (en dit zal wel juist zijn) drie deelen: de assimilanten (die
zeer weinig specifiek Joodsch meer over hadden; als ze nog een keer of drie jaarlijks
in de synagoge kwamen, zegt Schr., was het al genoeg), de Zionisten (die omgekeerd
met al wat Duitsch was, innerlijk geëindigd hadden, althans dit meenden) en de
Duitsche Joden, tot welke hij zelve hoort. Zeer verschillend hebben deze drie groepen
op de katastrophe gereageerd, de eerste, menschen met uitsluitend
negentiende-eeuwschen of modernen horizon (welke hinderlijk eng kan zijn!) hebben
ze in volkomen niet-begrijpen ondergaan, de geestelijke noodtoestand is hier wel het
ergst. De tweede en derde vonden geestelijken steun, de eene in een nationale, de
andere in een religieuze beschouwing. Scherp staan die beide tegenover elkander;
vooral in een tweede, voor ons overigens minder belangrijk, geschrift in deze zelfde
reeks W i l l e u n d We g d e s d e u t s c h e n J u d e n t u m s , 1935 - het is ons niet
bekend, of de andere aangekondigde nummers inderdaad verschenen zijn -, waarin
meerdere auteurs aan het woord komen, neemt dezelfde schrijver een fellen toon
aan. Het Zionisme is hem ‘die letzte und ernsteste Bedrohung Israëls von innen her,
die denk- und menschenmöglich ist,’ zijn conceptie staat ‘im objektiven Zeichen des
Sakralfrevels’ (S. 49, 50). Een zoo bittere strijd tusschen Joden in Duitschland op
dit oogenblik doet zeker wel pijnlijk aan, maar onbegrijpelijk is het niet, het standpunt
der Duitsche Joden is zoo volslagen anders.
De schrijver, een Jood voor wien het religieuze en de religieuze duiding van de
geschiedenis van zijn volk geheel in het centrum staan zonder dat dit hem tot een
uiterst wettisch standpunt voert - men vindt over hem in het bekende boek van Dr.
Miskotte, H e t w e z e n d e r J o o d s c h e r e l i g i e , blz. 437 v.v. - is van oordeel
dat
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sinds de dagen van de ballingschap (Golus) het het Joodsche volk, hetwelk een geheel
specifieke eigenheid heeft, van Godswege niet vergund is een eigen politiek leven
te voeren. Verandering in dezen toestand in het Messiaansche tijdperk zal Gods, niet
's menschen werk zijn. Tot zoo lang is zijn plaats onder de volken. Dit brengt in de
eerste plaats mede gehoorzaamheid aan hun overheid en wetten. Ook de
nationaalsocialistische regeering gehoorzaamheid te weigeren zou religieuze plicht
verzaken zijn. Maar de verbinding met de volken gaat veel dieper, het is ook een
deelgenootschap aan lot en cultuur. De wereld der volken gaat en moet volgens Schr.
gaan in de Joodsche substantie, zonder die Joodsche op te heffen. ‘In dieser Doppelheit
also steht jüdische Existenz. Jüdische Existenz hat zwei Wurzeln, ist bipolar’ (S. 15).
Met name in Duitschland is het geworden tot een intensen samengroei. Schr. vermeldt
een woord van een Jood in deze dagen: ‘Es wird nie etwas geben, was mir die
Bach-Messen und die George-Gedichte unnötig machte; ich will es gar nicht finden.’
(W.u.W. S. 35) en hij zegt: ‘Jedem Kenner ist daher bekannt, dass die Prägung durch
die Deutschheit soweit in die Substanz einging, dass wir bis in die feinsten Tönungen
des Lokalkolorits hinein die Merkmale der deutschen Landschaften und Stämme
angenommen haben, an die wir durch jahrhundertelanges Zusammenleben unlöslich
gebunden sind’ (S. 40). Hij wordt niet moede te herhalen dat hij de woordvoerder is
van menschen, in wie het Joodsche en het Duitsche tot een onlosmakelijke eenheid
zijn versmolten. Er zijn volgens hem ‘Sinnzusammenhänge, die es nicht nur gestatten,
sondern erfordern, dass wir als deutsche Juden auf unserem Posten bleiben’ (S. 5).
De terminologie verraadt reeds, van hoe grooten invloed het Duitsche denken op zijn
geest geweest is. Ook doet dit het veelvuldig gebruik van het typisch-Duitsche woord
Schicksal, al is dit voor hem zeer nauw met schuld verbonden, wat het meestal in
het Duitsch beseffen niet is (S. 28 ff).
Men kan begrijpen, met hoe diep lijden menschen van deze geestelijke gesteldheid
de gebeurtenissen der drie laatste jaren beleefd hebben. En men is dankbaar, dat zij
in een bepaalde religieuze denkwijze sterken steun hebben ondervonden, ook als
men persoonlijk tegen deze allicht allerlei bezwaar heeft. De wijze, waarop hier
verwerkt is, is bewonderenswaardig. Niet anders kan het oordeel zijn dan dat een
geschrift als dit het Joodsche volk tot groote eer strekt.
Allereerst blijkt dit hieruit, dat Schr. naar de oorzaken van het gebeurde ook bij
het eigen volk gezocht heeft. Zijn vaste overtuiging, dat ‘zwischen Schuld und
Schicksal ein unsichtbarer Zusammenhang besteht, dass Schicksal letzten Endes
immer selbst verschuldet ist’ heeft hem hier geholpen. ‘Wenn das Jahr 1933 über
die deutschen Juden ein schweres Schicksal verhängt hat, so heisst jüdisch reagieren
nach der Schuld fragen, die wir bewusst oder unbewusst,
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aus eigener Freiheit oder aus Freiheit unserer Väter, ohne es selber noch ändern zu
können, auf uns geladen haben.’ De schrijver wordt hier ook concreter. Zoowel in
allerlei beschuldiging een fond van waarheid erkennend als dit tot de juiste afmeting
terugbrengend, zegt hij: ‘Nicht das Judentum hat einen zersetzenden und auflösenden
Geist, sondern entwurzelte und vom Judentum losgelösten Menschen können ihn
haben’ (S. 28). Zoover gaat hij, dat hij schrijft: ‘Als dann in den ersten Wochen der
Nichtariergesetzgebung der Völkische Beobachter die Regierungsmassnahmen mit
täglichen Zitaten aus Werken von... (wij laten liever de namen der nu volgende
Joodsche schrijvers die ten deele hier vrijwel onbekend zijn ongenoemd, ook omdat
wij er liever buiten blijven, of hier niet te veel gegeneraliseerd wordt) zu
kommentieren unternahm, um den zersetzenden jüdischen Einfluss unter Beweis zu
stellen, konnten alle deutschgesinnten Juden nichts anderes tun als erröten, abseits
gehen und schweigen’ (S. 32)1).
Men meene intusschen niet, dat hier eenige kruiperigheid is. Niet slechts bevat
het geschrift uitnemende beschouwingen over de oorzaak van de geestelijke
ontwrichting van een deel van het Jodendom (het is o.i. slechts een der oorzaken):
te snelle emancipatie uit den nog half-middeleeuwschen ghetto-toestand, waardoor
in een paar generaties datgene moest verworven worden, wat de anderen eerst in den
loop van verscheidene eeuwen verwierven, maar het getuigt ook van fierheid, ja van
typisch Joodschen trots. Indien iemand nog eraan twijfelen zou, of schuldbelijdenis
met innerlijke fierheid vereenigbaar is, kan hij het leeren uit dit geschrift, dat behalve
aan informatie ook zooveel geeft aan diepe levenswijsheid.
Het blijft intusschen niet bij schuld belijden. De weg omhoog wordt gewezen. Met
aandoenlijke trouw wordt de leus aangeheven: Bereit für Deutschland. En bergen
van vooroordeel ten spijt gezegd: ‘Die Hoffnung ist, dass unsere Menschen an ihrem
Teil das Judentum so repräsentieren, dass das durch Affekte des Abscheus und des
Hasses so sehr entstellte und verzerrte Bild des deutschen Juden einstmals neue Farbe
und neuen Glanz erhält’ (S. 49). Wordt hiertegenover geconstateerd: ‘Die Geschichte
streicht unsere Existenz aus’ (S. 10), dan is het fiere antwoord: ‘und wir sind doch
da’. ‘Gegen Existenz kann man nichts unternehmen’ (S. 51). En daarom: ‘Es ist kein
Grund zu zagen und traurig zu sein’ (W.u.W. S. 56).
Ten slotte nog een paar citaten: ‘Die Zweckfrage ist ihnen verpönt, weil sie, die
Jugend einer neuen Zeit, in Nutzen und Erfolg zu denken nie gelernt haben’ (S. 7).
‘Es geht darum, die zusam-

1) Vgl. ook S. 30 en W.u.W. S. 49. ‘Die europäische Welt ist in den letzten 150 Jahren nur
selten mit Israel, dafür fast immer mit den Geschichtspathologien Israels zusammengestossen,
d.h. mit Fluchtpositionen der aus ihrem Israelsein entfliehenden Juden.’
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mengebrochene deutschjüdische Front neu zu fundamentieren. Dies wird aber nur
dann gelingen, wenn wir - jeder einzelne in letzter Wahrhaftigkeit gegen sich selber
- echt werden und in Tiefen der Besinnung steigen, in denen noch andere Pflanzen
wachsen als nur das Bitterkraut’ (S. 8). ‘Haben wir nicht immer so etwas wie einem
jüdischen Missionsruf empfunden, dass das Leidensmartyrium für die Wahrheit
unsere grosse Möglichkeit ist, dass wir hier als Juden am echtesten sind?’
‘Menschliche Grösse setzt erst jenseits seiner nur in Nutzen und Erfolg denkenden
“Klugheit” und Berechnung ein’ (S. 10). Inderdaad: het Joodsche wezen is zoo
ongeveer het tegendeel van de antisemietische caricatuur en zeker is de antisemietische
stelling af te wijzen, dat een Jood een Jood is, waarmede bedoeld is, dat hier slechts
eene en wel een ongunstige ontwikkelingsmogelijkheid zou aanwezig zijn.
G.H.v.S.

God-wereld-leven; gedachten van Benedictus de Spinoza; verzameld door
de Societas Spinozana, afd. Nederland. Albani, 's Gravenhage 1935.
Onder de Nederlandsche wijsgeerige centra neemt de afdeeling van de Societas
Spinozana een eervolle plaats in. Het is mij een voorrecht deze onder de energieke
en toegewijde leiding van Dr. J.H. Carp aan het werk te zien.
Uit de samenwerking van een aantal leden is deze bloemlezing geboren, van welke
Dr. Carp de inleiding en op ieder der negen onderdeelen een korte toelichting schreef.
Dr. Bierens de Haan schreef nog een korte nabeschouwing, terwijl uitvoerige registers
de bruikbaarheid van het boekje verhoogen.
Allereerst trekt de inleiding van Dr. Carp de aandacht, een grondig stuk werk. Hij
stelt de waarde van een wereld- en levensbeschouwing in het licht, zonder welke de
mensch niet leeft maar geleefd wordt en zet vervolgens de principieele punten uiteen,
in welke wereldbeschouwingen uiteengaan: personalisme tegenover een onpersoonlijk
uitgangspunt van wereldbeschouwing, openbaringsgeloof tegenover redelijke
bezinning, de tweeheid van de wereld en haar grond tegenover beider eenheid, de
erkenning van het Mysterie tegenover de uitsluitende heerschappij van het redelijk
inzicht. Raken de drie eerste tegenstellingen de vraag van Spinozisme of niet en is
Schr.'s antwoord hier in den zin van het tweede lid, de laatste betreft nog meer het
probleem der Spinoza-interpretatie en hier kiest Schr. onvoorwaardelijk voor de
erkenning van het Mysterie. Het geheele boekje is een pleidooi voor het bovenal
mystisch verstaan van Spinoza. Het religieuse staat daarbij volkomen op den
voorgrond: religieuse nood en ervaring is de machtige drijfveer bij Spinoza's
scheppenden wijsgeerigen arbeid, al geschiedt de opbouw naar strenge logica. Ook
waarschuwt Schr. ons nadrukkelijk in
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het Spinozisme te onderscheiden van het bijkomstige en vergankelijke het wezen als
richting en methode van denken. De kenmerken van het Spinozisme, zoo verstaan,
zijn: 1e de Idee van de absolute Oneindigheid en Aleenheid als uitgangspunt, 2e de
wereldwording uit de absolute Oneindigheid en Aleenheid, 3e de ontwikkeling van
's menschen inzicht in het Goddelijke en zijn vereeniging met God.
Dit alles wordt nu verder gedemonstreerd aan een groot getal veelal zeer gelukkig
gekozen woorden van Spinoza, deze gerangschikt onder de volgende hoofden:
Religiositeit (zie boven: deze staat in dit geschrift voorop), de goddelijke wereldorde,
Geest en lichaam, De mensch, Onsterfelijkheid, Het mysterie, De gemeenschap, De
staat, De praktijk des levens.
Een goede gedachte was de woorden uit de ‘Korte verhandeling van God, de
mensch en deszelvs welstand’ over te nemen naar den
zeventiende-eeuwsch-Nederlandschen tekst, die vaak zeer innig is. Ik vermeld eruit:
‘En daarom zoo stellen wij voor een vaste en onvrikbare regul, dat God is de eerste
en eenige oorzaak van al ons goet, en een vrymaaker van al ons kwaad’ en ‘Zoo ruste
men in dat goet, dat alle goet is, en in het welke alle Blydschap en vernoeginge der
volheid is.’
Het is niet noodig, dat nu naar aanleiding van dit boekje op het Spinozisme wordt
ingegaan. De opvattingen van Schr. dezes liggen meer in de Hegelsche lijn, welke
zeker niet een principieel verschil met de Spinozistische inhoudt doch wel een niet
onbelangrijk nuanceverschil, al wordt dit geringer, als men ook Hegel meer mystisch
interpreteert, wat o.i. mogelijk en juist is. Wij hopen over dit belangrijke onderwerp
over eenigen tijd een artikel in ons tijdschrift te plaatsen.
Ter inleiding in Spinoza wordt dit kort geschrift warm aanbevolen.
G.H.v.S.
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[Het Kouter, nummer 2 1936]
Verzoeking
Door Prof. Dr. L.J. van Holk
Het lijkt moeilijk, zoo op 't eerste gezicht althans, om tot het huidig geslacht
verstaanbaar te spreken over verzoeking. Want de grenzen van het geoorloofde zijn
zéér ruim getrokken! Men moet dus een tamelijk verren tocht maken, om die grens
te bereiken, waar doen-of-nietdoen tot een verzoeking wordt. Bovendien is onze
beschaving getraind in nadenken en berekenen; mitsdien van een zekere bezonnenheid.
Welnu, welk wapen schuwt de verzoeking meer dan bezinning, die gevolgen en
verborgen motieven aan den dag weet te brengen, en aldus de begoochelende kracht
der verzoeking verzwakt?
Ja, maar... kan het niet een verzoeking op zichzelve wezen in een rijk te leven
waar alles geoorloofd is? Voor zóó groote weelde zijn geen beenen sterk genoeg!
Gebrek aan strengheid en onbeperkte levensverbreiding doen ons om de diepten heen
glijden. Kierkegaard zegt ergens: ‘Ja, in zijn verhevenheid richt God de verhouding
zoo in, dat het zoo gemakkelijk mogelijk is voor een mensch, als hij dat wil, om God
voor den gek te houden.’ Hij behoeft er maar oppervlakkig op los te leven - ‘sidder,
o mensch’.
En geldt niet hetzelfde van de bezonnenheid? Bedoeld als een lamp ter verlichting
voor de duisternissen onzer driften en beroeringen, kan zij het levenstempo zóó
vertragen, de aanvankelijke, schier instructieve zekerheden zóó verwarren, de evidente
keuze door duizend zijwegen zóó bemoeilijken, dat bezonnenheid tot een verzoeking
wordt, waaruit het blindelings kunnen handelen genezing zou beteekenen!
Met andere woorden, deze generatie als elke andere, is bij nader inzien gesteld
voor het kwellend raadsel van verzoeking, haar unheimische macht, haar goddelijke
bedoeling. Op deze drie punten willen wij nader ingaan: het wezen van verzoeking;
onze houding er tegenover; de religieuse zin.
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Allereerst dus: wat is verzoeking? Zij is een verzoek, een vraag, van ons lager ik aan
ons hooger ik: mag dat? En die vraag wordt zóódanig gesteld, dat weerstand bieden,
neenzeggen, ongerijmd lijkt. Verzoeking is dus een proeven, hoe sterk ons karakter
is. Niet elke verzoeking graaft even diep. Zij ligt niet altijd op 't zelfde terrein. Zij
wisselt met leeftijd, omstandigheden, karakter. Dat maakt haar slechts te verwarrender.
In algemeenen vorm gegoten kan men zeggen: verzoeking is het zeer begeerde
doch verbodene, sinds de dagen van Eva, appel en paradijs. Daarin liggen twee
factoren besloten: onze begeerigheid, en ons negativisme - die tezamen pas de situatie
der verzoeking oproepen.
Onze begeerigheid - waaraan de heele natuur beantwoordt met haar glanzende en
geurende vruchten - of, nog bescheidener gezegd: onze begeerigheid, die het middel
is waardoor het buiten ons gegeven leven tot ons hart spreekt. Slechts wat ons niet
aangaat, begeeren wij niet. Maar leven is begeeren. En het begeeren drijft tot het
avontuur, tot het riskeeren van het onbekende, het vereeren van het andere. Treffend
leeft de Roomsche opvatting dit uit, wanneer gebeden wordt: ‘Leid ons niet in
bekoring’. De begeerte leent zelve dat aspect aan het begeerde, dat ons zwak maakt:...
Neen, ieder mensch wordt in verzoeking gebracht wanneer hij door zijn eigen
begeerlijkheid wordt meegesleept en verlokt. ‘Als daarna de begeerlijkheid bevrucht
wordt, baart zij zonde, en als de zonde volwassen is geworden baart zij den dood.’1)
De begeerigheid is dus de eene voorwaarde, ofschoon nog niet de verzoeking zelve.
Zij strekt zich slechts naar het andere, vreemde, treffende, sappige, stralende. Zij
schept de bekoring voor de ziel, d.i. de ietwat misleidende schoonheid om alles dat
wij zouden willen hebben.
De andere factor is het verbod. Of eigenlijk niet de inhoud van het verbod. Die
kan zeer redelijk wezen. Maar... nu màg het niet. Dat prikkelt. Waarom niet? Van
wie niet? Het verbod prikkelt in hooge mate onze twijfelzucht. Daarop speelt de
slang in het paradijs. Want de twijfel is typisch menschelijk; hij is de schaduw der
redelijkheid. De mensch is

1) Jac. I:14, 15.
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het dier dat twijfelen kan; meer dan dat: het dier dat kan neen-zeggen; zelfs als het
ja had móéten zijn. Dat is ons negativisme, de ongehoorzaamheid. In vele gevallen
glijdt onze niet gespannen aandacht aan voorwerpen voorbij, die ons op dat oogenblik
niet in verzoeking brachten. Maar laat nu een stem zeggen: ‘Gij zult niet.’ - en plots
stuift fel de aandacht op dat voorwerp af. Men kan het aan volwassenen zoo goed
als aan kinderen bestudeeren. 't Is altijd een voortreffelijke proefsteen om te weten
hoever de ‘seelische Eingliederung in die Gesellschaft’ gelukt is; of in hoeverre het
enkele verbod qua talis de begeerlijkheid prikkelt, en de ongehoorzaamheid, de
dwarsheid, de opstandigheid in 't geweer roept. Daarom is een opvoeding, die enkel
verboden geeft, onmenschelijk. Zij roept misdrijf en straf op, stapelt gewelddadigheid
op gewelddadigheid, forceert de natuur: een opvoeding van enkel proefsteenen!
Paulus waarschuwt daartegen terecht: ‘Overwin het kwade door het goede.’ Afgezien
van zulk een exces echter zal men moeten erkennen: elk levend wezen moet zijn
begrenzingen leeren kennen. Dat zal zekere verbodsbepalingen met zich mee brengen.
Maar dat is dan ook de verzoeking in haar algemeenst voorkomen: het zeer begeerde
- doch verbodene.
Nader bezien kan nu ook het omgekeerde zich voordoen: het gebodene, niet
begeerde. Lafheid in den strijd, uitwijken voor moeilijkheden is het terrein, waarop
verzoeking er aldus zal uitzien. Maar was dat ook niet de verzoeking voor Martha
in het bekende bijbelverhaal? Zij heeft den Christus te gast. Maar zij luistert niet.
Eigenlijk was dat wel wat zij had moeten doen. Maar haar hart bekommerde zich
alleen om de dagelijksche bezigheden. Zij begeerde niet waarlijk den Heiland aan
te hooren. Zoo kan het den onvermoeide gaan, die eruit moest, maar zichzelf
onmisbaar vindt, niet de afleiding aandurft, de leege tijd vreest, enz. enz. En, zéer
veel grootscher van afmeting: de strijd van den Geroepene, die terugdeinst voor de
consequentie van zijn roepingswerk: hoe innig menschelijk is niet de verzoeking van
Jezus in Gethsemane: ‘Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker mij
voorbijgaan.’ Uit hoe onmiddellijke ervaring geput klinkt dan zijn vermaning tot de
discipelen: ‘Bidt en waakt dat gij niet in verzoeking komt;
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want de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak.’ Want wat het verstand
inziet, het geweten als gebod erkent, vindt daarom nog geen houvast in de begeerte,
de driftrichting van onze dagelijksche onmenschelijkheid.
Moeilijkst van al wordt de verzoeking, wanneer zij plicht als lust, lust als plicht
voor ons stelt, het begeerde (maar persoonlijk verbodene) als het gebodene (immers
ambtelijk opgelegde). Ik herinner mij een romantisch middeleeuwsch verhaal van
twee broeders, die op dezelfde vrouw verliefd waren. De jongste krijgt haar. De
broeders zijn beiden in een samenzwering betrokken voor de vrijheid van hun land.
Maar de jongste broeder wordt ervan beschuldigd de goede zaak te hebben verraden,
en deswege voor een veemgericht gebracht, waarvan de oudste broer voorzitter is.
Natuurlijk moet er scherp onderzocht worden. De toestand der rebellen is hachelijk.
Als de jongste verzachtende omstandigheden voor zich te berde brengt, wat zal de
oudste dan het zwaarst laten wegen? Zal er geen heimelijke voldoening voor hem
liggen in het vellen van het strengste vonnis? Als hij door zijns broeders dood de
vrouw terugwinnen kan, die hem eertijds ontgaan was - zal dan het vonnis niet altijd
luiden: ‘la mort sans phrase’? En zou dat niet de hevigste verzoeking zijn, waarin
een mensch geplaatst kan worden? Te zeldzaam, zegt gij, om lang bij stil te staan.
Goed, keeren wij ons naar het dagelijksch leven - en zie dan hoe een ònromantisch
leven den ònromantischen mensch tot een dagelijks weerkeerende verzoeking wordt.
Waarom? omdat de gemiddelde mensch is zijn middelmatigheid lauw is, traag van
hart en van geest, onbewogen. En zie nu, hoe hij verzocht wordt met lauwe, trage
omstandigheden, z'n natje en z'n droogje, z'n routine en z'n kennissen, z'n krant en
z'n film en z'n tantes. Daardoor slaapt hij in, raakt al dieper in de dut, en als de Dood
hem oproept, zal hij ontwaken in 't andere land met een rilling: ik heb nooit echt
geleefd: Ik heb nooit iets gewaagd, niets verkeerds gedaan, niets edels nagestreefd,
niet gezondigd, niet gedeugd. - Ja daarom is een rustig, ongestoord, comfortabel
bestaan zulk een blijvende en bittere verzoeking voor de meeste menschen: zij
verlummelen er hun diepere bestemming bij. Waaruit dan volgt, dat àlle leven
verzoeking is? Precies! Onontkoombare verzoeking.
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Immers alle leven is een strijd tusschen zelfbegrenzing en zelfontgrenzing, tusschen
expansie van moed en bescheidenheid, is vragen, wagen, beproeven. Verzoeking is
dus de meest menschelijke situatie, die er is, is een ander woord voor mensch-zijn.
Nemen wij het woord echter zóó ruim, dan zien wij een ander niveauverschil
allicht over 't hoofd, dat wij niettemin goed moeten zien. ‘In verzoeking zijn’ is een
toestand van onzekerheid, onbepaaldheid. De daad straks kan nog zoo ten goede als
ten kwade worden gekeerd. Eénmaal zal toch een beslissing moeten worden genomen.
Of anders beslist het leven voor ons: en dan is het te laat. Nu beweegt zich elke
verzoeking naar dat dramatisch hoogtepunt toe, waar de onbestemdheid uit leeft, en
de scherpe beslissing ons toch niet paraat vindt. In 'n onbewaakt oogenblik laten wij
den gedachte-gast toe, dien wij niet weer kwijt kunnen, en verbeiden dan het
oogenblik, in hoogste spanning, dat àlles voorgoed beslissen zal. Vreemd wezen, die
mensch, die zichzelf moeilijkheden aandoet, in conflicten indraait, waaraan hij ten
gronde kan gaan; die altijd nog terug wil kunnen keeren op zijn schreden, maar
eenmaal ook dat punt bereiken wil, waarvandaan men niet kan terugkeeren, als men
't zou wenschen.1) Toch móét 't eenmaal daartoe komen. Want pas 't dáármee
afgerekend hebben is de verzoeking overwonnen hebben òf ervan bezweken zijn dus het antwoord hebben losgelaten op het verzoek, het knagende, kwellende verzoek.
De overwinnaar is Sint George de drakendooder; de overwonnene zal de slang
extatisch zien kringelen om den boom des levens. Maar in elk geval: dan is de teerling
geworpen!
In al deze schakeeringen is de verzoeking dus de dringende vraag aan ons: wat
voor een mensch zijt gij? hoe sterk zijt gij?
Dat brengt ons tot de tweede vraag: hoe zal onze houding hiertegenover zijn? De
verzoeking onontkoombaar - zullen wij dan niet het beste doen, met moedig - of
klinkt het uit-

1) Dante, Vita nuova. § 14: Io no tenuto i piedi inquella parte della vita, di là dalla quale non
si puo ire per intendimento di ritorran.
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dagend? - het hoofd op te heffen tot den Eeuwigen Geest, biddend: ‘Plaats de
verzoeking midden op mijn weg - en ik zal er mee strijden.’ Ja, dat klinkt plausibel.
Daarom: ik zal niet bang zijn, den strijd tegemoet gaan zelfs; maar - de onzekerheid,
de verborgenheid, die moesten er af zijn. Geef mij een eerlijke kans. Het beroep op
fair play klinkt vanzelfsprekend, vooral omdat voor zeer velen het heele zedelijke
bewustzijn herleid schijnt tot een stel spelregels voor het maatschappelijk leven.
Maar wat is het inderdaad dòm. Immers: een verzoeking, die zichzelf midden op
onzen weg plaatst, en als verzoeking aandient, is geen verzoeking meer ‘Un homme
averti en vaut deux’ - dat is ten opzichte van de Verzoeking eerst rècht waar. Zij richt
zich immers tot onze zwakheid, ja, tot ons zwakste moment! Zij siert zich op tot
Bekoring. Zij huichelt heiligen ernst. De verzoeking is de meest geraffineerde
comediant, moet dat zijn, op straffe van haar doel niet te bereiken. Een voorbeeld?
‘Gij zult niet stelen.’ Als niemand getuige is, de honger groot, het broodje lekker
versch, en de winkeldeur open - dan is er de verzoeking, plotseling, onvoorbedacht.
Dàn is er verzoeking. Maar als diezelfde aspirant-dief, ondanks honger en
bakkerijgeur, zooeven met z'n vriend gepraat heeft, die zei: ‘natuurlijk steel-jij dat
broodje, hè?’, en deze vriend heeft verder invloed op den jongen-in-verzoeking, dan
komt er in de situatie een groot verschil: een reeks nieuwe motieven, eerzucht, angst
voor dief te worden gescholden, misschien zelfs het klare besef, dat diefstal opzichzelf
zonde voor God is en kwaad tegenover de menschen - en hij zal n i e t stelen. Men
kan het weefsel der motieven nog anders en nòg anders vlechten, maar dit zal wel
vaststaan: zóó zwak is geen mensch, of de tegendruk van het heldere weten omtrent
de bekoring als verzoeking, zal de macht der verzoeking verminderen. En: voor de
sterkeren naarmate zij sterker worden, die macht sterker verminderen. De bijna
pathologisch-zwakke, de ontoerekenbare, steelt, moordt, zondigt automatisch, als
een dier. En dan zijn wij trouwens beneden de sfeer, waar verzoeking wordt gekend.
Maar een mensch met wat meer zelfbeheersching, verantwoordelijkheidsbesef, zal
de herkende verzoeking eerder weerstaan dan de onherkenbare. Daarom is de fiere
leuze eener
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openlijke bestrijding zoo zot: verzoeking verdraagt de openbaarheid evenmin als een
dictatuur. Want de verzoeking verbergt zich.
Daarom bidt de zelf- en zaakkennis de bede uit het Onze Vader na: Leid ons n i e t
in verzoeking. Zeker zal daarin een dosis angstvalligheid kunnen steken, gebrek aan
gepast zelfvertrouwen; maar zeker niet minder het heldere weten van eigen beperkte
krachten. Wellicht ook, bij dieper zaakkennis: hoe het venijnige eener verzoeking
altijd daarin zit, dat zij uit onvermoede diepte de verkeerde beslissing opstuwt. Dit
weten van de ongeweten begeerten, van hun macht over onze tong en ons hart maken
den wijzeren mensch bescheiden; afkeerig dus ook van een typische
verzoekingssituatie. Het samentreffen van lust en plicht, of anders van neiging en
omstandigheden is principieel onberekenbaar. Wij hebben onszelf veel minder in de
hand dan wij berekenen kunnen.
Het is onjuist te ontkennen dat dit vragen óók een vragen is om een gemakkelijker
leven. Maar in een zwak mensch is dat een zuivere bede. Zelfs in een sterk mensch,
als de omstandigheden maar moeilijk genoeg zijn. Er kan dan ook iets van het besef
in doorklinken: zal ik het uiterste kunnen geven? Nu reeds? Daarmee raken wij echter
aan een volgend aspect van de bede van het Onze Vader, die niet enkel meer te maken
heeft met kracht of zwakheid, met lust en plicht of omstandigheden in hun
alledaagsche sterkteverhoudingen, maar met iets anders nog.
De wereld van het Nieuwe Testament is vol van de gespannen verwachting der
komst van het Koninkrijk Gods. Dat Rijk zal niet komen dan na zware beproeving,
groote rampen, vervolging en verdrukking. De openbaring van Johannes is er geheel
van vervuld, wordt niet moede in de beschrijving dier beproevingen: de vier dieren,
het groote beest, allerlei schrikkelijke gebeurtenissen, die dienen zullen, deels om
de goddeloozen te verdelgen, deels om de getrouwe geloovigen in hun trouw op de
proef te stellen. Ook de prediking van Jezus zelf kent verzoeking in dezen z.g.
eschatologischen zin, als de ure der duisternis. Natuurlijk ware het vermetel deze
ure te willen vervroegen. Slechts de moed der wanhoop stort zich in de wildste
gevaren - omdat zij geen uitkomst
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ziet. ‘Verzoeking’ wordt nu een begrip dat van de zedelijke sfeer naar de religieuse
overgaat, waar 't niet meer alleen gaat om persoonlijke verantwoordelijkheid maar
om het historisch moment, kosmisch bezien, of naar zijn goddelijke bedoeling
verstaan. Maar het weten hiervan doet de bede toch als wel menschelijke, maar ook
onvrome zwakheid aanzien. Opgewassen zijn tegen de historische omstandigheden,
den amor fati, de liefde tot het lot hebben, is dat niet de eigenlijke godgelatenheid,
de grootste maat van overgave, de ware vroomheid, die de uiterste beproeving in
dankbaarheid, ootmoed, en met volle vreugde aangrijpt - omdat dit nu de kans is om
God te dienen, het uur bij uitstek, waarvoor elk mensch zijn leven leeft? Is het niet
een groote genade beproefd te worden tot het uiterste? Ongetwijfeld. Maar het is ook
verschrikkelijk: ‘Heer, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker mij voorbijgaan’.
Daarom is het ‘leid ons niet in verzoeking’ ook een indirecte, een niet geheel
afgestreden strijdbede, waarop de positieve aanvulling zou moeten luiden: ‘maak
ons tot de Groote Ure bereid’. Daarom ook maant Jezus Zijn discipelen tot bidden
en waken, de tot een welbewuste, straf volgehouden, gemeenschap met God. Anders
zal, in de hoogste beproeving, het zwakke vleesch den gewilligen geest zeker in den
steek laten. En misschien mogen wij in de nederige bede om uitstel van die ure der
duisternis ook iets van de echte liefde tot den naaste, en tot de heerlijkheid van dit
leven en deze wereld vernemen, die weet te bidden dat het gespaard moge worden;
dat niet God's oordeel vernielen zoude, wat nog bestaans-waardig is. Wat ouderwetsch
en mensch-vormig gezegd. Ja, ja. Maar naar zijn tendentie vol liefde. En daarom
zich verstoutend tot deze bede, die inderdaad onderstelt, dat oordeel en vernietiging
ook voor de Godheid niet slechts plicht maar wel eens lust zou kunnen wezen. En
laat dàt niet zoo zijn, o! neen, dàt nooit. Verdwaasde, wanhopige menschengedachte?
Ja, ja. Maar geboren uit het diepe weten van de donkere diepte der verzoeking, en
daarom biddend, dat nòg het licht niet van ons scheiden zal, en God ons beware moge
voor dit uiterste.
Zoo wordt ons de zin der bede in hare geledingen duidelijk: Laat nooit de bekoring
ons zwak maken; laat niet de
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uiterste beproeving over ons komen; maak ons bereid, U te ontmoeten, o Heer onze
God, om de roeping waardig ons te betoonen, waartoe Gij ons gestuurd hebt...
Dit alles is niet enkel nieuwtestamentisch, maar actueel bij uitstek. Wij leven in
Europa onder den druk van zéér zware verzoekingen, politiek, economisch-sociaal,
moreel; verzoekingen die zich samenballen tot situaties vol dreiging en ondergang;
maar ook vol goddelijken opgang en vèr bedoelen naar komende eeuwen toe. Zoo
groot kan onze amor fati niet wezen, of wij zullen om der wille van al het zwakke,
het hulpbehoevende, het teedere, het oude, en eerbiedwaardige in deze wereld, met
de vurigheid eener waarachtige liefde kunnen bidden: Leid ons niet in het tijdperk
der uiterste beproeving. Spaar Uw wereld, o God.
En dan toch weer: Maar, als het móét zijn - maak ons bereid.
Blijft de derde vraag: waartoe de verzoeking? Zij hangt ten nauwste samen met een
andere vraag: wie beproeft ons? Immers wie naar een waartoe vraagt, neemt aan dat
een Doel gesteld is. Wie anders dan God stelt het Doel der wereld? Of heeft zij geen
doel, en is er geen God? Men ziet: hier keert de gedachte haar spits tegen zichzelve:
het is een verzoeking, de verzoeking te denken hetzij als van God, hetzij als zonder
bedoelen aanwezig, menschenfictie. Hoe komen wij daar uit?
Er is in de eerste plaats het antwoord, dat Jacobus in zijn brief geeft: ‘Niemand
zegge wanneer hij in verzoeking komt, dat hij door God verzocht wordt: want God
wordt door het booze niet in verzoeking gebracht en brengt zelf niemand in
verzoeking.’ En dan volgen de reeds geciteerde woorden, die de verzoeking uit 's
menschen eigen begeerlijkheid afleiden. Wij zullen in zedelijke zelfbeoordeeling
zeker deze opvatting beamen. Het kwaad heeft een afgrondelijke oorsprong in onszelf,
onherleidbaar, onmiskenbaar - ‘das radikal Böse’ Praktisch hebben wij daaraan
houvast, het houvast dat wij behoeven: de booze gedachten stammen nergens anders
vandaan dan uit onszelf, of hoogstens uit den Boozen Geest - die ook Jezus meenam
naar de woestijn om hem te verzoeken. De strijd om
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de wilsvrijheid werd door Pelagius, en later door de Remonstranten, ook door Kant,
hierom vooral gevoerd: den mensch de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden
opleggen, en tevens God onbesmeurd houden van eenig spoor van duisternis1)
Toch spreekt die zelfde bijbelsche godsdienstig-zedelijke ervaring wel anders ook,
b.v. psalm 26:2 ‘Proef mij, o Heer! en verzoek mij, toets mijne nieren en mijn hart.’
De zanger vraagt daar aan God, dat Deze hem onderzoeke, of zijn
oprechtheidsbetuiging eerlijk is, of niet. Maar hoe zal God ons hart beproeven, tenzij
door verzoeking? Hoe weinig het citaat uit den brief van Jacobus de geheele
bijbelopvatting weergeeft, blijkt dan nog duidelijker uit psalm 78:18, waar van de
morrende Israelieten wordt gezegd: ‘En zij verzochten God in hun hart, begeerende
spijs naar hunne lust.’ De goddelooze wordt, onder meer daardoor gekenmerkt, dat
hij God op de proef stelt, d.w.z. de natuurlijke relatie op de kop zet. Zoo komt het
ook op ons toe uit de tweede verzoeking van Jezus (Mt 4:7): ‘Er is wederom
geschreven: Gij zult den Heere Uwen God, niet verzoeken.’ Dit verbod ontleent zijn
zwaren zin aan de sinistere mogelijkheid, dàt een mensch dat doen zou, zooals de
voorafgaande verzoeking, in vs. 5 en 6 beschreven, duidelijk aantoont. Trouwens,
van de bede in het Onze Vader zou niet meer dan wat vrome oratorie overblijven,
als niet de vooronderstelling was: dat God ons metterdaad in verzoeking leiden kan,
òf ook ons daarvoor bewaren2). En inderdaad, God heeft ons zóódanig geschapen,
dat misschien niet doorloopende zondigheid, maar zeer zeker doorloopende verzoeking
daarvan het gevolg is. Hoe zou de verzoeking dan niet van God komen?
Neem dit aan, en men staat slechts des te onherroepelijker voor de vraag: waarom
deze goddelijke beproeving in ons leven? Antwoord: omdat het met minder niet
toekan, zal de mensch, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, zijn bestem-

1) Ook de boodschap van de C.C. voor de jeugdzondag 1936 verkondigt deze opvatting met
eenigen nadruk.
2) Ook de aanwijzing in Luc. 10:25, dat de Schriftgeleerde Christus verzoeken wil, vindt haar
pointe daarin, dat het zondig is, den Gezalfde Gods door een strikvraag in een mogelijk
conflict te brengen.
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ming vinden. Als met de behandeling van het vraagstuk der Leiding God's1), gaat het
ook bij de verzoeking om den weg tot de vrijheid, krachtens onzen redelijken aanleg.
Klinkt dit wellicht nog zeer formeel, wij kunnen nader preciseeren, en zeggen dat
God ons beproeft, opdat wij leeren zouden Hem waarachtig lief te hebben; zelfs ook,
om daardoor te leeren ook menschen echt en zuiver lief te hebben. Want wat is dat
voor liefde, die alleen het goede, dat van de geliefde tot ons komt, lief-heeft, en niet
ook het kwade? Als alles ‘botertje tot den boom’ was, was er alleen kirrende
verkleefdheid, maar geen vrije overgave, geen persoonlijke liefdedaad. Tot die
persoonlijke liefdedaad echter wil God ons opvoeden. Dan moet de verzoeking er
een deel aan hebben, dit groote deel. God moet een oogenblik geheel uit onzen blik
zijn verdwenen, om Hem vrij, persoonlijk, uit het geloof alleen, te kunnen terugvinden.
Wij moeten Hem leeren liefhebben juist in die verzoeking, juist in de onkenbaarheid.
De uiterste toets is tevens de eenige ware. Ziedaar de zin van het door God op de
proef gesteld worden.
Daarmee is de heele verhouding God-mensch wel zeer op de scherpe kant van het
mes gesteld, en wij begrijpen de vermaning van Paulus: ‘die meent te staan, zie toe,
dat hij niet valle.’ Dan blijft echter nòg die bangste vraag op dit heele gebied: zal dit
verzocht worden onze krachten niet te boven gaan? Paulus ontkent het: ‘Ulieden
heeft geen verzoeking bevangen dan menschelijke; doch God is getrouw, die u niet
zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de
verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij dit kunt verdragen.’2) Paulus, die zelf
door zeer diepe wateren van twijfel was heen geworsteld wist ook van de helpende
macht in dien strijd, en kon aan de beproefden te Corinthe die troost schrijven, die
hierop neerkomt: met de verzoeking groeit de goddelijke kracht der bewaring.
Ondertusschen: niet iedereen zal dit optimisme kunnen deelen, juist wanneer hij den
door God gezonden ernst der verzoeking aanvaardt. Als wij in de verzoeking staan,
en geen uitkomst zien, en lijden onder de beproeving, is er dan geen zinrijke opvatting,
die

1) Zie Smidse, Juli-Aug. afl. 1935.
2) 1 Cor. 10:13.
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moed geeft tot verder gaan. Mij dunkt van ja. Ik vond haar treffend uitgedrukt in de
rede, die Paulus houdt tot de oudsten der gemeente te Efeze, waarbij de Apostel hen
eraan herinnert, hoe hij bij hen heeft vertoefd, dienende den Heere met alle
ootmoedigheid, en vele tranen, en verzoekingen, die mij overkomen zijn door de
lagen der Joden’1). Merkwaardig! Men kan dus God dienen met ootmoedigheid, leed,
en het dulden van allerlei beproeving. De mensch als mede-arbeider Gods dient en
helpt het goddelijk heilswerk, ook met de verzoekingen, die hij ondergaat. Die mensch
dient daarmee niet alleen zichzelf (in zooverre hij daardoor groeit in waarachtig
christelijken levenszin). Maar hij realiseert mede het bedoelen Gods. In onze
verzoekingen wordt God zelf verzocht, in onze overwinningen overwint God zelf.
Daarmee is de laatste ons bereikbare, verborgen diepte der verzoeking open gestooten:
wij móéten overwinnen, want het gaat om God zelf, Zijn Eer, Zijn schepping; om
de klare spiegeling van Zijn verheven Wezen in onze menschelijke kleinheid, om de
zegepraal van den Geest op de demonen der duisternis.
Verzoeking - zij is ons gebleken de groote, eeuwige vraag, waarin de Geest God's
den mensch en Zichzelf beproeft, om in vrijheid op te ademen, de altijd weer te
doorloopen leerschool; in sommige tijdperken der historie de prangende nood en de
holte der Godverlatenheid - om alléen, toegewijd, deemoedig, en uit liefde levend,
weer te keeren naar die gemeenschap die is ‘licht uit licht en duisternis’.
Zoo ruim kunnen de grenzen van het geoorloofde niet zijn getrokken, en zoo
bedachtzaam kan de wikkende geest des menschen niet zijn, of deze diepte wijkt
altijd onder hem open om zich boven hem te welven: het is de Geroepene die de
Verzochte wordt. Het is de Verzochte, die Overwinnaar wordt. Het is de Overwinnaar,
die de Verkorene is. Tusschen die aanvankelijke verzoeking in de woestijn, en de
uiteindelijke in den olijvenhof ligt de volheid van het leven besloten; en aan gene
zijde ervan wenkt de morgen der verrrijzenis.

1) Handelingen der Ap. 20:19.
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Nikolaj Alexandrowitsj Berdjajew
Door G.M. de Gelder
Nikolaj Alexandrowitsj Berdjajew1) is een van de groote Russische denkers, die sedert
het begin van de vorige eeuw de tragedie van onze West-Europeesche cultuur hebben
beseft en beleefd, een van de vele Russische denkers, die hebben gezocht naar de
oorzaak en naar de oplossing van de cultuurcrisis, die Europa, - en met en door
Europa de gansche menschheid - tegemoetging en heden ten dage inderdaad ondergaat.
Voordat wij Berdjajew's persoonlijke gedachten omtrent den mensch en de
menschelijke samenleving zullen weergeven, willen wij opmerken, dat wanneer wij
ons een begrip wenschen te vormen aangaande de waarheid en de waarde van onze
West-Europeesche cultuur, wij dan allereerst deze vragen hebben te beantwoorden,
wat wij onder ‘cultuur’ in het algemeen

1) Wat Berdjajew's levensgeschiedenis betreft, willen wij hier het volgende memoreeren: Hij
is den 6den Maart 1874 te Kiejew geboren. Aldaar ontvangt hij zijn eerste onderricht aan
een militaire school en bezoekt hij vervolgens de universiteit. In 1898 wordt hij wegens een
verwikkeling in een strijd met sociaal-democraten gevangen genomen en in 1900 voor eenige
jaren naar het Noorden van Rusland verbannen. De talrijke studies, die hij dan schrijft over
zeer uiteenloopende onderwerpen, zullen wij niet noemen. In 1916 verschijnt zijn boek
getiteld ‘De zin van het scheppen’, een boek, dat als een van zijn hoofdwerken is te
beschouwen en dat eenige jaren geleden in het Duitsch is vertaald. In 1920, dus onder het
bestuur der Sowjets, wordt Berdjajew benoemd tot professor aan de Moskousche universiteit.
Dit gewichtige leeraarsambt zal hij niet lang vervullen, want in 1922 wordt hij met vele
anderen Rusland uitgewezen als zijnde een ideologische tegenstander van het bolsjewisme.
Gedurende deze jaren schrijft hij o.m. twee belangrijke boeken, getiteld ‘De zin van de
geschiedenis’ en ‘De wereldbeschouwing van Dostojewsky’. Beide werken mochten niet in
Rusland verschijnen, zij werden in 1928 in de Duitsche taal in Duitschland uitgegeven.
Vooral op het werk over Dostojewski vestigen wij de aandacht, omdat het van bijzondere
beteekenis is om dezen weliswaar veel gelezen, doch zeer weinig begrepen Russischen
schrijver te leeren verstaan. Na de uitwijzing uit Rusland leeft en werkt Berdjajew eenige
jaren te Berlijn en sedert 1925 te Parijs. In 1924 beëindigt hij wederom een gewichtig werk
‘De nieuwe Middeleeuwen’, dat zoowel in het Duitsch als in het Fransch is gepubliceerd,
evenals het in 1927 voltooide boek ‘De philosophie van den vrijen geest’. Tenslotte noemen
wij eenige kleine verhandelingen als ‘Het marxisme en de godsdienst’, ‘Het Christendom
en de klassestrijd’, ‘Het probleem van het communisme’, ‘De mensch en de machine’, kleine
in het Fransch gepubliceerde verhandelingen, die ons echter veel kunnen leeren en typische
moeilijkheden en conflicten van onzen tijd begrijpelijk kunnen maken. Ten laatste moet
worden vermeld het eenige maanden geleden in de Duitsche taal vertaalde en in Zwitserland
uitgegeven boek, getiteld ‘De bestemming van den mensch’.
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hebben te verstaan en wat aan onze West-Europeesche cultuur als bepalende cultuur
ten grondslag ligt.
Er is sprake van cultuur, waar de geest der werkelijkheid áls geest verschijnt. Al
is nu niet met een enkelen zin te zeggen, wat deze algemeene bepaling van het begrip
‘cultuur’ in en als bijzonderheden inhoudt, voorloopig is wel dit te bedenken, dat de
geest der werkelijkheid werkelijk áls geest verschijnt in en als menschelijk denken
en leven. In de ontwikkeling, in het proces van de werkelijkheid is het de mensch,
in wien en door wien en als wie de natuur zich bewust wordt van datgene, wat zij
als natuur onbewust ís, n.l. de geest. In en als mensch verkeert en verheft zich de
natuur tot cultuur. Waar derhalve menschelijk denken en leven is, wordt de natuurlijke
geest en het natuurlijke leven in begin en beginsel overwonnen. Wat cultuur heet, is
dus niet zonder meer te vereenzijdigen tot deze of gene bepaalde geestesuiting en
zij is dus niet als het bepaalde eigendom van bepaalde menschen of bepaalde volkeren
te verheerlijken. Al heeft zich in de geschiedenis der menschheid, in de geschiedenis
van den menschelijken geest, de cultuur in deze en gene, min of meer bepaalde
vormen gemanifesteerd - zoodat van verschillende, bijzondere culturen en binnen
de een of andere cultuur van verschillende accenten gesproken kan worden - het
moet een ondoordachtheid worden genoemd, wanneer de verschillende, bijzondere
culturen of verschillende geestesuitingen binnen deze of gene cultuur of
cultuurperiode,

Het Kouter. Jaargang 1

63
van elkander worden losgemaakt. De min of meer bepaalde vormen, waarin de geest
der werkelijkheid áls geest verschijnt, zijn juist, omdat in en door hen de géést
verschíjnt, geen vaste gesteldheden en houdbaarheden onafhankelijk van en tegenover
elkander. Het zijn juist door den geest gevormde bepaaldheden, voorzoover en omdat
zij als bepaaldheid in elkander overgaan en zoodoende ieder voor zich en alle ten
opzichte van elkander, het proces van de werkelijkheid openbaren.
Dit bedenkende is derhalve onze tweede vraag - wat n.l. als bepalende cultuur aan
onze West-Europeesche cultuur ten grondslag ligt - alleen zoo volledig te
beantwoorden, dat wij ons verdiepen in de onderscheidene oude culturen, dat wij
ons bewust maken, wat de zin is geweest van de culturen der Egyptenaren,
Babyloniërs, Perzen, Joden, Grieken en Romeinen. Het voert hier echter te ver buiten
ons eigenlijke onderwerp om op dit alles nader in te gaan. Overigens is dit geen
onoverkomelijk bezwaar, en wel hierom niet, voorzoover en omdat de onderscheidene
waarheden dezer oude culturen zich tot één waarheid ontwikkeld hebben, n.l. tot de
waarheid van het Christendom. Het Christelijk godsbewustzijn, dat in de eerste
eeuwen van onze jaartelling tot uiting komt, is niet alleen niet los te maken van de
culturen, die aan het Christendom zijn voorafgegaan, wij moeten tevens de waarheid
van de Christelijke religie leeren begrijpen als de veeleenige waarheid, waarin de
onderscheidene waarheden der oude culturen vereenigd en verheven zijn. Wij moesten
de ‘nieuwe’ leer, die het Christendom verkondigt, leeren waardeeren als de ééne
vrucht van de geheele ontwikkeling der oude culturen rondom het Oostelijk bekken
van de Middellandsche zee, als een vrucht, die op haar wijze wederom de kiem bevat
van een verdere en hoogere cultureele ontwikkeling. Onze tweede vraag kunnen wij
dus met deze woorden beantwoorden: Het is het Christelijk godsbewustzijn, dat als
cultuur ten grondslag ligt aan onze Europeesche samenleving, het is het Christelijke
geloof, dat de Oostersche wereld als cultuur heeft nagelaten en dat onze Westersche
wereld als cultuur te ontvangen had en ontvangen heeft, of anders gezegd, het is het
Christendom, waardoor de Europeesche cultuur in begin en in beginsel is bepaald.
Met een enkel woord willen wij daarom duidelijk
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trachten te maken, wat de wezenlijke beteekenis is van de Christelijke religie. Deze
beteekenis is deze, dat in en als het Christelijk godsbewustzijn, God wordt voorgesteld
als een God, die zich aan den mensch volledig openbaart. En Hij openbaart zich
volledig aan den mensch, doordat Hij Zelf als God Mensch wordt, en door de
Menschwording heen tot Zichzelf terugkeert. In de Christelijke religie wordt God
voorgesteld als zich verkeerende tot het andere van Zichzelf, niet om dit eenzijdig
te blijven, doch om in dit anderszijn het anderszijn áls anderszijn op te heffen, en
zoo door het anderszijn héén weer te keeren tot en één te zijn met Zichzelf. Anders
gezegd, in den Christelijken godsdienst wordt God voorgesteld als de zich in zichzelf
onderscheidende eenheid, d.i. als drieeenheid of als concrete geest. God wordt Mensch
in en als Jezus Christus, Zijn Zoon, om dóór den Zoon weer te keeren tot Zichzelf
als Heilige Geest. Om dit met enkele teksten uit het Nieuwe Testament nogmaals
anders te zeggen, in het evangelie naar de beschrijving van Johannes zegt Jezus
Christus ‘Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen, wederom
verlaat Ik de wereld en ga heen tot den Vader’ (16:28) en in hetzelfde evangelie lezen
wij ‘Van den Vader uitgaande bleef Hij in den Vader’ ‘De Zoon en de Vader zijn
één’ (14:11, 10:30). De Zoon Gods is dus meteen God zelf, en in de Tweede Brief
van Paulus aan de Corinthiërs (4:4) heet de Christus ‘het Beeld Gods’. De Zoon Gods
is dan meteen de ‘Zoon des menschen’, hetgeen wij in het Matthaeus-evangelie
(16:13) kunnen lezen, m.a.w. Jezus de Christus is zoowel God als mensch. Hij is de
Godmensch, en als Godsmensch de Middelaar tusschen God en de menschen (1 Tim.
2:5). En wat dit voor de menschen beteekent, kunnen wij evenzoo in het Nieuwe
Testament lezen: Door middel van den Christus kunnen wij menschen ‘de
Goddelijkheid deelachtig worden’ (2 Petr. 1:4), ‘tot kennis van de waarheid komen’
(1 Tim. 2:4), ‘volmaakt worden gelijk de Vader volmaakt is’ (Matth. 5:48), ‘rijk
worden in alle rede en alle kennis’ (1 Cor. 1:5), en ‘worden vrijgemaakt’ (Joh. 8:32,
2 Cor. 3:17). Om dit alles samen te vatten met de woorden van Paulus: ‘Wij zijn
kinderen Gods’ (Rom. 8:16) en ‘God heeft, de wereld met zichzelf verzoenende, in
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ons menschen het Woord der verzoening gelegd’ (2 Cor. 5:19), ‘God heeft ons
geroepen aan het Beeld Zijns Zoons gelijkvormig te zijn’ (Rom. 8:29).
Dit is de wezenlijke beteekenis van de Christelijke religie, dat de mensch zich
daarin en daarmede bewust wordt, dat hij als mensch de mogelijkheid heeft om tot
de waarheid, tot de volmaaktheid, tot de vrijheid te komen. Dit hebben wij in gedachte
te houden, wanneer wij de waarde van onze West-Europeesche cultuur willen nagaan
en beoordeelen, en dit heeft Berdjajew zich dan ook blijvend herinnerd, toen hij de
ontwikkeling van de menschelijke samenleving in Europa schetste.
Wij spreken hier met opzet van schetsen, niet om daarmede te zeggen, dat Berdjajew
de cultureele ontwikkeling van Europa niet heeft doordacht, maar omdat hij het al
of niet doordacht hebben van deze ontwikkeling niet áls doordenking in zijn werk
te kennen geeft. Dat hij in zijn werk geen methodische doordenking van zijn gedachten
uitvoert, maakt eenerzijds het lezen van zijn werk gemakkelijk, doch tevens houdt
dit een niet te onderschatten gevaar voor den lezer in. De lezer n.l., die zelf te weinig
methodisch heeft leeren denken en die gefühlsmäszig te weinig ontwikkeld is om de
sféér van Berdjajew's betoog te vatten, is spoedig geneigd, om bepaalde uitspraken
van Berdjajew uit het verband van het betoog los te maken en zoo als inderdaad
‘abstracte’ waarheden, inhoudsloos op te nemen en te verkondigen. Hierin bestaat
dus tevens de moeilijkheid om het werk van Berdjajew - en wij kunnen wel zeggen
het werk van alle Russische denkers in het algemeen - wezenlijk te verstaan, en de
reden, dat hun gedachten en woorden voor den verstandelijken West-Europeeschen
mensch, ook voor den slechts verstandelijk ontwikkelden West-Europeeschen
philosooph, een vreemdheid en onbegrepenheid zullen blijven.
De ontwikkeling van onze cultuur, in het bijzonder waar het betreft de verhouding
van den mensch tot God, nagaande, vestigt Berdjajew om te beginnen onze aandacht
op de z.g. patristische letterkunde van de 3de tot 5de eeuw en vervolgens op het
Middeleeuwsche Christendom, voorzoover dit zich openbaart in de z.g. scholastiek
en mystiek. Hij merkt dan op, dat
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al mogen enkele kerkvaders - en hij noemt hier veelal den Grieksch-geaccentueerden
Clemens van Alexandrië († 220) - de juiste verhouding van God en mensch, zooals
deze in beginsel in de Christelijke religie is voorgesteld, beseft hebben, toch de
patristische literatuur als geheel beschouwd, geen nadere ontwikkeling van den
inhoud dezer verhouding te zien geeft. Al schrijft bijv. een denker als Clemens ‘Beeld
van God is Zijn Logos, en Beeld van den Logos is de mensch’ (Protr. 98:4), of ‘Gode
gelijkvormig wordt hij, die den God des heelals dient doormiddel van den overpriester
Logos’ (Strom. II, 45:7), of ‘Einddoel is doormiddel van den Zoon gesteld te worden
in het volkomen Zoonschap’ (Strom. II, 134:2), toch hebben de kerkvaders en
kerkleeraren zich niet werkelijk verdiept in de concrete beteekenis van den mensch.
Wat hen bezielde, wat hen voor alles bezig hield, was de vooralsnog négatieve uiting
van menschelijk denken en leven, n.l. de strijd tegen de zonde, de verlossing van de
zonde, waarin de mensch door Adam's val gevallen is. Ook in het latere
Middeleeuwsche Christendom, vervolgt hij, is het zondebesef domineerend. De
mensch is zich bewust en maakt zich blijvend bewust, dat hij tot en in zonde
ontvangen en geboren is, en dat hij voor al het andere heeft te strijden tegen de zonde,
tegen de natuur van den gevallen Adam. Middelen in dezen strijd zijn deemoed in
het geestelijke leven en ascese in het natuurlijke leven. Zoowel de ascese als de
deemoed is een uiting van het bewustzijn van ondergeschiktheid en gehoorzaamheid
aan een hooger beginsel, aan God. En waar zich in de wordende Kerk de geestelijkheid
als de vertegenwoordigende macht van God op aarde, weet te ontwikkelen en te
handhaven, zijn de ascese en de deemoed ook machtige steunpilaren in het geheele
theocratische stelsel van het Middeleeuwsche Christendom geweest. Het
Middeleeuwsch Christelijke geloof is het geloof aan een bovenmenschelijken,
transcendenten God geworden, en hierin schrijft Berdjajew, vertoont de
West-Europeesche cultuur voor de eerste maal een rationalistisch, d.w.z. een
verstandelijk bewustzijn.
Wij voor ons weten in redelijk begrip van de werkelijkheid, dat verstandelijk
bewustzijn niets anders is dan dit, zijn gedachten óf eenzijdig scheidend óf eenzijdig
vereenzelvigend
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denken. En dit denken vertoont zich inderdaad in de Middeleeuwsche philosophie,
die weldoordacht nog geen philosophie heeten mag. De scholastiek (Thomas van
Aquino, 1225-1274) heeft getracht om den inhoud van het oorspronkelijke Christelijke
geloof verstandelijk te beredeneeren en te formuleeren, en inderdaad kwam den
ménsch daarbij zeer weinig beteekenis toe. De mystiek (Eckehart, 1260-1327) heeft
gepoogd om op de wijze van het onmiddellijke gevoel, op de wijze van de intuïtie
de Christelijke waarheid te verstaan en te openbaren, en het heeft dikwijls den schijn,
als zou in het theosophisch intuïtivisme der mystici het theologisch rationalisme der
scholastici overwonnen worden. Veel meer dan een schijn is dit meestal niet te
noemen, voorzoover ook door de mystici de wezenlijk trinitair te begrijpen
Godsvoorstelling niet begrepen wordt, anders gezegd, ook zij, op hun wijze, een
rationalistisch bewustzijn vertoonen in hun neiging tot een monistische
Godsvoorstelling, waarin den mensch als mensch evenmin een werkelijke beteekenis
toekomt. Berdjajew heeft dan ook telkens weer opgemerkt, dat in de Middeleeuwsche
mystiek de mensch veel te veel is beschouwd als een slechts nietig moment in God,
dat een dergelijk monisme geen wezenlijke overwinning van het dualisme beteekent,
zoodat dit dualisme het essentieele kenmerk van den Middeleeuwschen geest kan
blijven heeten. Terecht schrijft hij dan ook ‘Noch het dualistische theïsme, dat
schepper en schepsel scherp tegenover elkander stelt, noch het monistische
pantheïsme, dat schepper en schepsel gelijkmaakt, openbaren de verborgenheden
van het Goddelijke leven... De verhouding van schepper en schepsel is een
tegenstrijdigheid en paradoxaal voor het verstand.’
De eenzijdige onderwerping van den mensch aan een transcendent gedachten God
kon zich echter in de ontwikkeling van de West-Europeesche samenleving niet
handhaven, voorzoover en omdat de menschelijke geest zich verder en verder van
eigen denken bewust gaat maken en daarmede aan het eigen denken een steeds
ruimere zelfstandigheid gaat toekennen. Het groote keerpunt in de cultuur, dat zich
aan het einde, d.w.z. als het einde van de Middeleeuwen vertoont, is de ontwaking
van het z.g. humanistische bewustzijn. De humanistische periode, die dan begint,
laat Berdjajew eerst eindigen in de
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tweede helft van de 19de eeuw. Zij omvat dus volgens hem de geheele nieuwe
geschiedenis en het grootste deel van de nieuwste geschiedenis. Wat laat nu volgens
hem deze humanistische periode, die dus vrijwel de gansche Europeesche cultuur
sinds de 15de eeuw omvat, als het wezenlijke van het menschelijke denken en leven
verschijnen? Het aanvankelijke humanisme, schrijft hij, hetwelk verwant is aan den
geest der renaissance en der reformatie, beduidt een bevrijding van den mensch van
den druk der Middeleeuwsche theocratie, een poging van den mensch om den geest
Gods niet alleen als een bovennatuurlijke, maar tevens als een de natuur immanente
geest te leeren verstaan. Deze poging moet echter mislukt heeten, want, vervolgt
Berdjajew, spoedig is al gebleken, dat eenerzijds het menschelijke beginsel in de
verhouding van God en mensch op den achtergrond blijft, en dat anderzijds het
Goddelijke beginsel meer en meer verloochend wordt. Dit alles leidt tenslotte tot de
zelfvernietiging van den mensch, tot een hernieuwden vorm van onderworpenheid
en afhankelijkheid, tot een afhankelijkheid aan de natuurlijke wereld, tot een
onderworpenheid aan den duivel. Zoo schijnt zich de theocratie der Middeleeuwen
tot een satanocratie in den Nieuwen Tijd te verkeeren, hetgeen wezenlijk de ondergang
van de cultuur beduidt. Dat eenerzijds het menschelijke beginsel in de verhouding
van den mensch tot God en het goddelijke op den achtergrond blijft, blijkt volgens
Berdjajew nog duidelijk bij de reformatoren (Luther 1483-1546, Calvijn 1509-1564).
Deze komen weliswaar op voor de vrijheid van het menschelijk geweten, doch de
concrete vrijheid van het menschelijk denken en willen en leven, wordt door hen
nog niet gerechtvaardigd. In anderen vorm vertoont zich dezelfde geringschatting
van den mensch in de eigenlijke West-Europeesche wijsbegeerte. De geheele
vóór-Kantsche wijsbegeerte, zoowel die van de z.g. Rationalisten als Descartes
(1596-1650), Spinoza (1632-1677) en Leibniz (1646-1716) als die van de z.g.
Empiristen als Bacon (1561-1626), Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) e.a.,
vermocht niet de dogmatische vooronderstelling, dat de menschelijke kennis van de
waarheid mogelijk is, waar te maken en moest tenslotte tot de erkenning komen, dat
de ware kennis alleen op geloof berust en als geloof houdbaar is. De on-
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mogelijkheid van een werkelijk begrip van de werkelijkheid heeft daarop Kant
(1724-1804) critisch trachten te bewijzen, en al hebben vervolgens Fichte (1762-1814),
Schelling (1775-1854) en Hegel (1770-1831) het rationalistische tekort van Kant's
bewijzen en van Kant's geheele philosophie aangetoond, ook zij hebben volgens
Berdjajew evenmin de wezenlijke waarde van den mensch erkend. De waarheid en
het ware bleef ook voor hen een bovenmenschelijk wezen, al noemde Fichte dit ‘het
Ik’, Schelling dit ‘het Indifferente’ of Hegel dit ‘de Idee’. Dat verder zooals gezegd
het goddelijke beginsel in de verhouding van den mensch tot God meer en meer
verloochend wordt, blijkt bijv. in de z.g. Verstandsverlichting der 18de eeuw en in
de van deze verstandsverlichting niet te scheiden Fransche Revolutie, waarin de van
God bevrijde mensch eigen vrijheid tracht te realiseeren. Wat door deze revolutie
tenslotte gerealiseerd is geworden, is een slechts abstracte vrijheid en gelijkheid der
menschen, die vooralsnog van een concrete vrijheid, gelijkheid en broederschap nog
ver verwijderd is. De aanvankelijk zeer eenzijdige resultaten van de Fransche revolutie
en de ondergang van de idealistische wijsbegeerte na Hegel in het positivisme van
de 19de eeuw, (Feuerbach 1804-1872, Comte 1798-1857) hebben daarop de opkomst
van het materialistische socialisme bevorderd, waarin God en daarmede de mensch
is ontkend. Naast Marx (1818-1883), in wiens levensbeschouwing het humanisme
onder-gaat in het begrip van het proletariaat, noemt Berdjajew Nietzsche (1844-1900),
die het humanistische bewustzijn in een anti-humanistisch bewustzijn verkeert, want
in het begrip van den Uebermensch doet op-gaan. In denkers als Marx en Nietzsche
openbaart zich de uiteindelijke crisis van de humanistische anthropologie, en beiden,
schrijft Berdjajew, zijn teekenen van de zich voltrekkende crisis van de Europeesche
cultuur in het algemeen, van de crisis, die zich in onze dagen heviger dan ooit doet
gelden, en ons voor een laatste keuze stelt, n.l. de keuze tusschen den Christus en
den Anti-Christ, de keuze tusschen de werkelijke en geestelijke omvorming van de
cultuur, de wedergeboorte van de menschelijke samenleving tot de gemeenschap in
God, of een totalen ondergang van de cultuur in een anti-christelijke civilisatie, in
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een goddeloos en daarmede onmenschelijk barbarisme. Wat het eerste, de werkelijke
omvorming van de cultuur betreft, dit vooronderstelt, dat de mensch zichzelf bewust
wordt, dat hij geschapen is naar Gods beeld (Gen. 1:26, 27), d.w.z. als een scheppend
wezen in den Goddelijken zin van het woord, dat hij dit gebleven is óók ná Adams
val, en dat dit Christus heeft geopenbaard. De ware anthropologie is van de
Christologie niet te scheiden, de ware anthropologie is de Christologie zelve, of
zooals Berdjajew zegt: ‘De mensch is alleen mensch, als hij het evenbeeld Gods is,
als God is. Wanneer er geen God is, wanneer de mensch zelf God is, dan is ook de
mensch er niet.’
Wat in den Christologischen, d.i. waren zin het menschelijk denken en leven
beteekent, heeft Berdjajew in zijn werken in vele bijzonderheden aangewezen. Wat
het menschelijke denken betreft, merkt hij bijv. op, dat dit niet zonder meer
individueel, doch cosmisch moet worden verstaan. Alle menschelijke kennis berust
op de vooronderstelling, hetzij bewust, hetzij onbewust, dat het denken in staat is
om het heelal te begrijpen. Wanneer een sterrekundige berekent en bepaalt, dat op
een zeker moment zonsverduistering zal plaats vinden, dan neemt hij ongezegd, en
misschien ook wel onbedacht aan, dat de beweging van de hemellichamen te
berekenen is, m.a.w. dat de gang der hemellichamen opgaat in het menschelijk
bewustzijn, althans, slecht uitgedrukt ‘correspondeert’ met het bewustzijn. Zooals
wij reeds hebben gezegd, gaat ook alle wijsbegeerte van de vooronderstelling uit,
dat de werkelijkheid naar haar waarheid gekend kan worden. Dit cosmische begrip
van het menschelijk denken en kennen, van het menschelijk wezen als zoodanig,
wordt echter dikwijls misverstaan. Ook Berdjajew heeft er op zijn wijze op gewezen,
dat wij het gezegde, dat de mensch cosmisch of microcosmisch is, niet in den
mechanischen, werktuigelijken of zintuigelijken zin van het woord, doch in den
organischen zin van het woord moeten opvatten. Het beteekent n.l. niet, dat wij den
mensch als een stukje, als een deeltje van den cosmos hebben te beschouwen, doch
als een lid van het organisch geheel, als een lid, waarin het geheele organisme als
qualiteit, als hoedanigheid, als werkzaam beginsel aanwezig is. Als lid van het geheel
- in welken vorm dit zich ook
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manifesteert - is de mensch niet een deel van het geheel, maar op zijn bijzondere
wijze zelf het geheel. Daarentegen is en geldt de mensch als een deel van het geheel,
als een quantiteit, of zooals Berdjajew zegt, als een slechts natuurlijk object, waar
de mensch mechanisch wordt beschouwd. In dit geval kan echter van een werkelijk
kennen geen sprake zijn. Menschelijke kennis is alleen mogelijk, wanneer wij den
mensch als een bovennatuurlijk subject verstaan, wanneer wij hem vereenigd weten
met het Goddelijke Subject zelf, m.a.w. wanneer wij den mensch Christologisch
opvatten. Zooals wij reeds uit het evangelie hebben geciteerd ‘God heeft de wereld
met Zichzelf verzoenende, het woord der verzoening in ons menschen gelegd’.
Doormiddel van het Woord der verzoening, d.i. den Christus, is de mensch met God
en met den geheelen cosmos vereenigd en weet hij zich met God en met den geheelen
cosmos vereenigd. Wanneer hij dit nog niet of niet meer weet, is het onmogelijk, dat
de mensch tot de kennis van de waarheid, van de vrijheid of volmaaktheid komt, en
is de cultuur tenslotte tot mislukking en ondergang gedoemd.
In verband hiermede keert Berdjajew zich tegen hen, die wetenschappelijkheid
zonder meer als de hoogste vorm van menschelijk bewustzijn beschouwen. Hij vraagt
zich af, waarop berust de wensch om wetenschappelijk te zijn? Hij antwoordt, deze
wensch berust op een geloof, op het ondoordachte geloof, dat de waarheid en het
ware door het menschelijke bewustzijn benaderd kan worden, wanneer dit bewustzijn
zichzelf als het subject zooveel mogelijk buiten spel laat en buiten spel houdt in zijn
beschouwingen van het wereldgebeuren. De wetenschappelijke mensch wil zooveel
mogelijk ‘objectief’ zijn, hij is de gehoorzame mensch, zijn kennis wordt verkregen
door aanpassing aan het wereldgebeuren, zijn kennis is een kennis van de
noodzakelijkheid en van de noodwendigheid, nog niet van de vrijheid der
werkelijkheid. Ook in de zonder meer wetenschappelijk beoefende wijsbegeerte
vertoont zich het bewustzijn van de heerschappij der noodwendigheid, ook hierin
demonstreert de mensch, dat hij zelf de vrijheid van het scheppende subject, de
vrijheid van den scheppenden geest heeft verloren, dat hij zichzelf slechts beschouwt
als een geschapen object. Berdjajew echter schrijft: ‘In het wijsgeerig bewustzijn
open-
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baart zich de Sophia in den mensch.’ Wijsbegeerte is het werkelijk enthousiaste,
letterlijk van God vervulde verlangen naar de wijsheid en volledige waarheid;
wetenschap daarentegen is slechts het nuchter menschelijke en als zoodanig tevens
on-menschelijke zoeken naar wetten. De wetenschap is nuchter en zij is nuttig, want
zij leert, dat en hoe de mensch zich heeft aan te passen in het wereldgebeuren, hoe
hij zoo weinig mogelijk last zal ondervinden van de zwaarte der stof. Dit geldt niet
in de wijsbegeerte en niet voor den werkelijk wijsgeerigen mensch. En hiermede
bedoelt Berdjajew niet hem, die weleens een philosophisch boek in de hand neemt
of een philosophisch gesprek of debat zou willen voeren, doch hiermede bedoelt hij
den mensch, in wien zich voltrekt de zelfbevrijding van den geest, in wien zich
realiseert het scheppende beginsel van den geest in zijn bewuste re-actie op de wereld,
op de stof en haar zwaarte. De philosophie is geen wetenschap zonder meer, herhaalt
hij telkens weer, zij is veeleer kunst, omdat zij evenals de kunst, scheppende en
herscheppende is, wat zij in de wereld ontmoet en niet ontmoet, omdat zij evenals
de kunst het wereldgegeven niet láát zooals het zich voordoet, omdat zij evenals de
kunst al het bestaande blijvend omvormt en opheft in en tot den gang der werkelijkheid
zelve, omdat zij evenals de kunst al het zijnde als proces, als het proces van den geest
wil begrijpen en wil doen begrijpen. En Berdjajew wijst dan op Descartes'
rationalisme, op Hume's scepticisme, op Kant's criticisme, waarin de philosophie
van haar scheppend karakter is beroofd, waarin de reflexie en de twijfel tot de rang
der deugden zijn verheven. En hij wijst op andere philosophen, die wetenschappelijk
wenschen te zijn en te blijven, die ‘objectief’ willen zijn of willen heeten, omdat zij
zichzelf als mensch niet vermogen te herkennen als microtheos en als microcosmos.
Kortom hij wijst op hen, de nuchtere logisten, die den Goddelijken logos, den
Goddelijken eros nooit ende nimmer hebben gekend.
Dit voert ons meteen tot het probleem van het menschelijk leven, waaraan
Berdjajew voortdurend zijn aandacht heeft gewijd. Wat allereerst het natuurlijke
leven der menschen betreft, merkt Berdjajew op, dat in de woorden ‘God de Vader’
en ‘Moeder Aarde’ reeds wordt uitgesproken, dat de geslachts-
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kategorieën niet uitsluitend menschelijke en natuurlijke kategorieën, doch meer dan
deze, metaphysische en cosmische kategorieën zijn. De mensch in den zoo straks
aangeduiden cosmischen zin, is dan ook zoowel mannelijk als vrouwelijk. In de
oudheid is terecht de oorspronkelijke mensch meermalen als een manvrouwelijk
wezen voorgesteld. Wij herinneren den lezer bijv. even aan den oermensch in de
Perzische cosmologie, die Yima heet, hetgeen ‘Tweeling’ beteekent, en die fungeert
als wachter in het parideza of paradijs, en daaruit door een slang verdreven wordt,
hetgeen dan verder naklinkt in het scheppingsverhaal in Genesis (1:27), waar God
den mensch naar Zijn beeld heeft geschapen, mannelijk en vrouwelijk, en waar aan
dezen éénen mensch het verbod wordt gegeven om te eten van den boom der kennis
(2:17). Wij herinneren verder aan een commentaar uit den Talmoed (Midrasj
Berachoth rabba), waarin staat: ‘Man en vrouw waren om te beginnen één lichaam
met twee aangezichten, daarop scheidde de Heer hun lichaam en gaf een ieder een
ruggegraat’. In de Kabbala (boek Zohar) is te lezen: ‘Iedere vorm, waarin men het
mannelijke en het vrouwelijke beginsel niet vindt, is onvolledig. De naam “mensch”
kan alleen den man en de vrouw, die als één wezen vereenigd zijn, gegeven worden’,
en Böhme (1575-1624) heeft geschreven: ‘Adam was vóór zijn Eva de kuische
maagd, geen man en geen vrouw’ (Over het drievoudige leven der menschen, 261)
en ‘Het Beeld Gods is een mannelijke maagd, noch vrouw noch man’ (Mysterium
magnum, 140). Zoo schrijft nu Berdjajew: ‘In waarheid is noch de man noch de
vrouw Gods evenbeeld, doch alleen de androgyne... De differentiatie van het
mannelijke en het vrouwelijke is een gevolg van Adam's cosmischen val... Het
evenbeeld Gods heeft zich evenwel toch in den man en in de vrouw bewaard... de
mensch is wezenlijk androgyn gebleven... De val van Adam, den manvrouwelijken
mensch, was het verlies van de maagd Sophia en het ontstaan van de vrouw Eva...,
het is Christus, die de androgyne gestalte in den mensch heeft hersteld en den mensch
de Sophia heeft weergegeven.’
De opgeheven geslachtelijke differentiatie, die zich als androgyniteit doet gelden,
brengt Berdjajew dan vervolgens in verband met de liefde. Hij onderscheidt daarmede
zeer beslist
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het in zonde gevallen geslachtelijke leven van het erotische leven der menschen. De
eros of liefde is niet met het geslachtsleven te vereenzelvigen, doch om mogelijk
misverstand te voorkomen, voegt hij hieraan toe, dat de liefde evenmin met de
ascetische ontkenning van het geslachtsleven te identificeeren is. Dit is juist het
mysterie van de liefde, dat alle verstand te boven gaat, waarover men geen
theologische gesprekken kan houden, niet kan moraliseeren, en dat zich niet laat
sociologiseeren. De liefde is niet in de kategorie van de familie onder te brengen.
De familie berust evenals de staat voor alles op de wet, en in overeenstemming met
het woord van Paulus (Rom. 7:7), dat ‘de wet ons alleen de kennis, niet de bevrijding
van de zonde verschaft’, schrijft Berdjajew, dat de familie slechts het zondige,
gevallen geslachtsleven vermag te rechtvaardigen, en hij wijst daarbij op het zwijgen,
dat niet alleen het West-Europeesche Christendom en de Oostersche Orthodoxie,
maar zelfs het Nieuwe Testament omtrent de wezenlijke beteekenis van de liefde
bewaart. Slechts enkele universeele kunstenaars en philosophen hebben den eros
begrepen als de allen en alles doorlichtende en vergeestelijkende macht in de
menschelijke samenleving.
Wat deze laatste in het bijzonder aangaat, zij is volgens Berdjajew niets anders
dan de zich verwerkelijkende Godmenschelijkheid in alle menschen, en op en door
deze idee is tenslotte de gansche wijsbegeerte van Berdjajew gericht. De werkelijk
menschelijke gemeenschap is, zooals wij reeds met een enkel woord hebben gezegd,
volgens hem alleen mogelijk, wanneer de mensch zichzelf leert kennen als een
scheppend wezen in den Christologischen zin van het begrip, wanneer hij zich in
werkelijkheid tot Christus en door Christus tot den Heiligen Geest bekeert, wanneer
hij zich boven de gehoorzaamheid en den deemoed van den zondigen sterveling
verheft en de liefde voor alles en allen heeft leeren verstaan. De werkelijk
menschelijke gemeenschap berust op liefde, niet op liefde uit natuurlijke
noodzakelijkheid geboren, maar op liefde als vrucht van den geest, als vrucht van
het bewustzijn der vrijheid. Deze zoo begrepen liefde heeft niets te maken met het
utilarisme en het altruïsme, dat de burgerlijke moraal van de 19de eeuw als grondslag
eener ideale samenleving
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heeft verkondigd. Zoo schrijft Berdjajew: ‘Het altruïsme is ál te menschelijk, het
bezit geen goddelijke, geen bovenmenschelijke waarde... In werkelijkheid is elk
altruïsme verkapt utilarisme en verkapt egoïsme... het wil steeds voor den ander
burgerlijke welvaart bevorderen, opdat in het verborgene ook het eigen ik aan deze
welvaart zal deel hebben. ...De altruïstisch-ultilaristische moraal duldt geen verheffing
van den mensch... zij eischt een gelijkmaking van de qualiteiten tot quantiteiten...
Volgens het Christelijke bewustzijn echter is noch het ik, noch het gij van gewicht,
noch hun gelijkmaking, doch alleen de godmenschelijke waarde en waarheid, die
het ik èn het gij inhoudt en meteen te boven gaat.’
Dat de werkelijk menschelijke gemeenschap alle bijzondere menschen inhoudt en
meteen te bovengaat, wil nu verder dit zeggen, dat de wezenlijk universeele liefde
de individueele waarde van iederen mensch erkent, doch niet terwille van deze waarde
zonder meer, doch terwille van het hoogere, de gemeenschap. Met nadruk willen wij
hier deze gedachte van Berdjajew herhalen, dat de werkelijke universaliteit wel de
individualiteit, doch niet het individualisme der menschen erkent, en dat het daarbij
van zeer bijkomstig belang is of dit individualisme zich in een verenkeld mensch of
in een partij of in een klasse of in een volk of in een ras, dus min of meer collectief
doet gelden. De werkelijk persoonlijke mensch, de mensch als een universeele
persoonlijkheid kent en gedraagt zichzelf als microtheos en meteen als microcosmos,
en gaat elk individualisme te buiten en te boven, ook daar waar het zich massaal als
collectiviteit vertoont. Waar en wanneer daarentegen het individualisme zich doorzet,
zal - en dit is het prophetische woord van Berdjajew - de cultuur zichzelf vernietigen.
Zooals gezegd, heeft Berdjajew de voorteekenen van deze cultuurvernietiging
aangewezen in de ontwikkeling van de samenleving der 19de eeuw, en heeft hij de
crisis in en van onzen modernen tijd als het resultaat van deze ontwikkeling
beschouwd. In het bijzonder verdiept ook hij zich in het heden ten dage zoo urgente
probleem van den staat. Hij bouwt hier voort op de gedachten van den grooten
Russischen wijsgeer Wladimir Solowjow. Het door dezen wijsgeer, ook op dit
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gebied gezegde is o.i. zoo belangrijk, dat wij niet nalaten kunnen om dit met enkele
woorden te citeeren.1) Reeds in het jaar 1883 schreef Solowjow het volgende:
‘Wij moeten de begrippen nationaal en nationalistisch van elkander weten te
onderscheiden... De nationaliteit is een positieve kracht, en ieder volk is krachtens
zijn bijzonder karakter tot een bijzondere taak geroepen... Door een streven naar
afscheiding en afzondering verwordt de positieve kracht van de nationaliteit tot een
negatieve tendenz van nationalisme... Een ten top gedreven nationalisme stort een
volk in het verderf, en maakt het tot een vijand der menschheid... Volgt uit de liefde
voor het eigen volk de bevoegdheid om alle middelen voor zijn belangen te gebruiken
en het recht om zich onverschillig en vijandig tot het vreemde volk te verhouden?...
De menschheid is geen abstract begrip, doch de concrete eenheid van alle positieve
bijzonderheden, niet alleen van de persoonlijke, maar ook van die der volkeren...
Tegenover het nationalisme, dat de heerschappij van dierlijke instinkten boven het
hooger nationale bewustzijn ontketent, zal het cosmopolitisme, dat de absolute
toepassing van het zedelijk beginsel zonder eenige betrekking tot bijzondere
nationaliteiten eischt, recht van bestaan vinden... Maar juist het zedelijk beginsel,
volledig doorgevoerd, staat niet toe, dat wij ons met dezen negatieven eisch van het
cosmopolitisme tevreden stellen... Wanneer wij de waarde van den mensch hebben
te erkennen, dan strekt zich deze plicht uit over al het positieve, waarmede hij zijn
waarde verbindt, en wanneer wij een mensch liefhebben, dan moeten wij ook zijn
nationaliteit liefhebben... Bij een dergelijke verhouding blijven de nationale verschillen
behouden, ja zij worden zelfs versterkt en treden duidelijker aan het licht, slechts het
vijandige afgezonderd-zijn wordt opgeheven... Een bovennationale gezindheid
beteekent geen anti-nationale gezindheid. Een volk, dat zijn ziel om elken prijs in
een uitsluitend nationalisme behouden wil, zal zijn ziel verliezen, en alleen het volk,
dat zijn ziel in het bovennationale werk van den Christus plaatst, zal zijn ziel
behouden.’ (Ausgew. W. Band IV).
In denzelfden geest schrijft (vrij vertaald) nu Berdjajew:

1) Wij verwijzen verder naar ons werk ‘Russische Denkers’ (Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem
1934).
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‘De staat verkeert zich gemakkelijk in de zonde, matigt zich gemakkelijk aan het
ware rijk van deze wereld te zijn... Het Nieuwe Testament rechtvaardigt den staat,
die de zonde veroordeelt, het rechtvaardigt niet den staat, die het geestelijk scheppen
veroordeelt... De samenleving, om het even of zij behoudend of vooruitstrevend,
burgerlijk of socialistisch, bolsjewistisch of fascistisch is, is steeds een samenleving
uit noodzakelijkheid, niet uit vrijheid, is steeds aanpassing, nooit scheppend, is altijd
een “oude” samenleving... Alle revoluties, zoowel de politieke als de sociale, zijn
op een mechanische, uiterlijke vernietiging van de wet en de verlossing, van den
staat en van de kerk gericht. Deze revoluties missen de ware revolutie van den geest,...
zij staan onder de hypnose van een verliefden haat tegen het oude leven, en verhouden
zich wantrouwend ten aanzien van het scheppende beginsel... De nieuwe scheppende
gemeenschap is noch theocratisch, noch democratisch, en zij is geen absolutisme
noch van een enkeling noch van een groep... Men kan zijn hoop noch op de een of
andere maatschappelijke klasse, noch op de een of andere historische macht, doch
alleen op in den geest wedergeboren persoonlijkheden vestigen.’ Zij, die dit inzien,
behooren volgens Berdjajew tot de geestelijke aristocratie, een aristocratie, die zich
kan vormen uit alle klassen en uit alle volkeren en uit alle rassen, doch die evenzeer
door alle klassen, volkeren en rassen zal worden gewantrouwd en zal worden
bestreden, en die tevens in zichzelf veelal de neiging vertoont om te degenereeren
en haar scheppend karakter te verliezen, wanneer zij n.l. zichzelf gaat beschouwen
als een geïsoleerde elite, fouten en tekortkomingen, domheden en zwakheden van
de haar omringende wereld vanuit de hoogte of van buitenaf gaat veroordeelen.
Wij menschen zijn gezamenlijk in Adam gevallen, wij zijn jegens allen voor allen
en voor alles schuldig, en wij vermogen alleen tezamen in Christus op te staan. De
werkelijke gemeenschap der menschen is een geneemschap niet alleen met elkander,
maar meteen met God en met de gansche natuur. Deze gemeenschap te verwerkelijken
en te zijn, is de bestemming van den mensch.
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Actueel
Een gebeurtenis in de Januarimaand, die alom in de wereld indruk maakte was zeker
wel het sterven van den Engelschen Koning, Het is allerminst mijn bedoeling aan
de vele beschouwingen over dezen vorst als conscientieus regeerder en beminnelijk
mensch een overbodige toe te voegen. Wel zou het zeker de moeite waard zijn de
geaardheid van den Engelschen mensch in 't algemeen en het karakter van het
politieke- en partijleven in 't bijzonder nader te ontleden en daaruit de in 't overig
Europa veelal benijdenswaardige samenwerking en waardeering te verklaren, die
opnieuw daar bleken te bestaan tusschen het volk in al zijn geledingen en partijen
onderling en met de dynastie. Uit zulk een ontleding zou zijdelings ook voor ons
politieke leven te leeren vallen. Ondertusschen ben ik in deze dingen een leek met
ongecontroleerde beseffen en kan ik slechts hopen, dat een goede kenner van het
politieke Engeland over deze dingen in ons blad eens een grondig opstel schrijft.
Een ander motief brengt mij er toe, bij deze actueele gebeurtenis eenige
opmerkingen te maken. Door reportersverslagen in radio en krant en door vele
indrukwekkende foto's kon men zich hier een levendig beeld vormen van 's Konings
uitvaart. Daarbij kwam telkens een vraag in mij op, die ik mij reeds meermalen bij
officieele plechtigheden ook ten onzent voorlegde. Waarom droeg dit alles een zoo
bij uitstek en vrijwel uitsluitend militair karakter? Men had inderdaad het gevoel,
dat een volk zijn beminden vorst, het symbool ook van zijn eenheid een laatste
uitgeleide gaf. Was dit niet anders, in ieder geval niet vollediger in de stoeten die
medetrokken te verzinnebeelden dan nu, waar de doode op een kanonaffuit door
uitgelezen groepen van alle formaties van vloot en leger werd uitgeleid? Ik zou mij
ook een ander beeld kunnen denken: uit alle lagen en beroepen der bevolking
vertegenwoordigende rijen: professoren, rechters, mijnwerkers, studenten, kooplieden,
kunstenaars, matrozen, geestelijken, soldaten, doktoren enz. Zou dit niet beter passen
bij wat we als het ideaal van den modernen Koning zien: de belichaming en het
zinnebeeld van de eenheid der natie? De stoet, die ik mij denk zou misschien iets
minder pralend van uniformen zijn, maar zeker niet
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minder waarachtig indrukwekkend. Hier laat zich toch eigenlijk een traditie gelden,
die niet meer past bij een algemeen doordringende andere waardeering van het
militaire. Vragen aangaande toelaatbaarheid van oorlog en oorlogsinstrumenten
blijven hier geheel buiten. Ik stel mij hier op het standpunt van hen die in leger en
vloot een helaas (nog) onmisbare organisatie zien van een volk ter bescherming van
de veiligheid der natie, een der vele geledingen van de volksgemeenschap. De massale
militaire stoeten bij begrafenis of intrede onzer huidige vorsten echter lijken mij te
stammen uit een ideologie, waaraan de wereld moeizaam en telkens terugvallend
zich tracht te ontworstelen. George van Engeland wordt ons geschilderd als een man,
die met al z'n energie en trouw den vrede zocht; waarom keken de vertegenwoordigers
van de werken des vredes bij zijn uitvaart in hoofzaak toe?
Dit roept een ander beeld bij mij op: de opening telken jare in September van onze
Staten-Generaal. Verwante vragen als die ik hier neerschreef riep deze plechtigheid
in mij op.
Onze Koningin begeeft zich dan van haar paleis op weg voor de ceremonie die
bij uitstek haar doet optreden als het hoogste wetgevende Gezag, als de kroon eener
arbeidende natie. Hoe schoon zou het zijn, als zij op dezen tocht werd voorafgegaan
en gevolgd door vertegenwoordigers van hen, die achter haar op allerlei terrein hier
leidende functies bekleeden! Ik zie voor, naast en achter haar koets opnieuw rechters,
professoren, eerste figuren uit den handel, onze eerste bouwmeesters en dichters,
naast stafofficieren, ik zie een eerecohorte van studenten, arbeiders, matrozen! De
eenheid van het volk ook in zijn hierarchischen opbouw zou op deze wijze rijker
verzinnebeeld zijn en als zinnebeeld dieper indruk vermogen te maken dan thans.
Het is moeilijk in een tijd waarin aarzelend naar nieuwen inhoud van oude waarden
gezocht wordt, ook de nieuwe levende vormen aan te durven. Toch zijn deze
tegelijkertijd proef op de som en suggestieve propaganda in den besten zin.
***
Van hoeveel waarde het scheppen en aandurven van zuivere symbolen is, leert ons
het Nieuwe Duitschland. Helaas echter maar al te veel op de alleen maar
propagandistische wijze, waar de symbolische vorm, desnoods met een zeer vagen,
de ontleding niet verdragenden inhoud, als een bedwel-
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mende leus, die geen discussie meer toelaat, wordt gebruikt. Een zeer sprekend
staaltje daarvan berichtten de kranten op den eersten Februari uit een rede van den
jeugdleider Baldur von Schirach. Ik citeer het slot: ‘Wij zijn niet tot één gemeenschap
geworden om, na lange jaren van strijd, deze gemeenschap weer prijs te geven om
der wille van het een of andere confessioneele principe. Men zegt, dat de Hitlerjeugd
anti-godsdienstig en goddeloos is en de altaren omver wil werpen. Ik weet en belijd
met de geheele Duitsche jeugd slechts dit ééne: wie Hitler liefheeft, die heeft
Duitschland lief en wie Duitschland liefheeft, heeft God lief’. Wij kennen vooral uit
den oorlogstijd de bedenkelijke vereenzelviging van nationale verlangens en God's
eischen, het als een zeer indrukwekkend, onweerspreekbaar symbool vooropstellen
van den mystischen klank ‘God’. De wijze waarop hier dit procedé wordt toegepast
is toch wel ontstellend. In wezen is het een afwijzen van redelijke doorgronding
terwille van een als vuur inslaande strijdroep, van een boven alle hoofden wapperend
vaandel. Men hoort het verzet tegen redelijke kritische bezinning in het driftig
weigeren van ‘het een of andere confessioneele principe’. Maar hoe naïef doet het
dan aan de leus gekleed te zien in den vorm van een redeneering, bijna van een
sluitrede: ‘wie Hitler liefheeft, heeft Duitschland lief, wie Duitschland liefheeft, heeft
God lief.’
Twee identificaties! Maar ontgaat dan den spreker geheel hoe oneindig ver de
identificatie ‘de leider liefhebben is Duitschland liefhebben’ verwijdert ligt van die
andere ‘Duitschland liefhebben is God liefhebben’. Ziet hij niet hoe hij juist in deze
analogieën zijn Godsvoorstelling demonstreert als geheel besloten in een alzijds
ingeperkte menschelijkheid en natuurlijkheid? Tenslotte: zulk helaas velen pakkend,
louter poneeren van het groote woord zonder elke zweem van doorgronden als juist
zulk poneeren eischt, ontneemt aan het woord zijn ziel en daarmee voor wie het
opriepen zijn adelend vermogen.
P.M.
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Op zoek naar de verloren eenheid
Door G.H. van Senden
Die Tragik Europas v. G. de Reynold. Vita Nova Verlag, Luzern 1935.
De titelwoorden komen voor in het genoemde boek (S. 347/8 en met variatie S. 425).
Ze typeeren het voortreffelijk en kondigen dus reeds aan, dat hier aandacht gevraagd
wordt. En terecht gevraagd. Ik durf gerust verklaren, dat in de laatste jaren zelden
een boek mij in handen kwam, dat mij zoozeer heeft getroffen. En ik hoop dan ook,
dat zeer velen, speciaal uit de kringen van de lezers van ons tijdschrift, het lezen
zullen. Het kan helpen in een noodzakelijke heroriëntatie ten opzichte van de
tijdsproblemen. Wat geenszins zeggen wil, dat ik zou hopen, dat zij het volledig en
zonder meer zouden aanvaarden. Uit het volgende blijkt wel dat ook ik daarvan verre
ben. Men vindt er zelfs enkele uitdrukkingen in, waaraan men terecht aanstoot zal
nemen. Inderdaad moet het kritisch gelezen worden en blijft het beter uit de handen
van hen, die dit niet vermogen. Maar waar dit wel het geval is kan het ook van
buitengewone waarde zijn.
Het is niet slechts de ongeveer gelijktijdige verschijning van Berdjajew's D a s
S c h i c k s a l d e s M e n s c h e n bij denzelfden uitgever, welke tot vergelijking
dezer beide boeken dringt. Er is ook verwantschap van bedoelen. Beider tendentie
is een scherpe diepgaande kritiek op de negentiende eeuw, haar liberaal, democratisch,
socialistisch en humanistisch streven. Zij doen hier voor de dictatoriale stroomingen
in het heden niets onder. Maar evenmin aanvaarden zij deze zelve. Gaan wij echter
specialiseeren, dan is er verschil. Berdjajew richt zijn scherpste kritiek op het fascisme,
de Reynold op het sowjetisme. Tegenover het Italiaansche fascisme is er bij den
laatste
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zelfs een m.i. veel te hooge waardeering1). Dit verschil heeft intusschen diepere
oorzaak. Berdjajew is Rus, de Reynold West-Europeeër, Fransch-Zwitser en Roomsch
Katholiek, hetwelk alles tezamen evenzeer resulteert in veel grootere nuchterheid
als het Rus-zijn van den eersten in extravagantie. Met het Roomsch Katholicisme
van den auteur heeft de lezer van D i e T r a g i k E u r o p a s voortdurend rekening
te houden, onverschillig of hij het boek afwijst dan wel het, al of niet desondanks,
in zijn grondtendenties aanvaardt.
Beginnen wij daarmede dan ook dadelijk. Het gaat in dit boek niet zoo vaak om
religieuse inhouden als zoodanig doch schier overal om een kijk op leven en
tijdsproblemen, welke mede door de religie van den auteur is beïnvloed. Niet altijd
lijkt dit mij onverdeeld gunstig. Zeer gevaarlijk dunkt mij b.v. zijn telkens opereeren
met het woord ‘heidensch’, welk woord bij hem steeds een cultuur-verstorende factor
beteekent. Het is ook mijn meening, dat de gaafheid van culturen, haar ‘eenheid’,
steeds een religieusen grond heeft. Doch geenszins houdt dit in, dat die religie steeds
van Christelijken of Roomsch Katholieken aard zou zijn. De historie kent culturen
van uitnemende gaafheid, zij het dan ook buiten Europa, in welke ándere religie
dragende kracht was. Heel dankbaar is te erkennen, dat Schr. tegenover aanhangers
van de Joodsche religie (S. 326), Protestantsche en Grieksch-Oostersche Christenen
(S. 447 en 208) oprecht waardeerend staat. Maar soms is ook hier het katholiek
standpunt een gevaar voor zijn objectiviteit. Dat ‘de geestelijke anarchie in de
protestantsche landen veel sterker is dan in de katholieke’ (S. 408) is wel een zéér
betwistbare stelling; duidelijker gesproken: ik geloof er niets maar dan ook niets van.
Het sterkst komt dit uit,

1) Het boek weet nog niet van het Abessynisch conflict, hetwelk deze moeielijk onveranderd
zou hebben gelaten. In het algemeen is wel een bezwaar van boeken als deze, dat ze naar
een deel van hun inhoud zoo snel verouderen; wat gezegd wordt over den Volkenbond,
Rusland, Duitschland enz. is niet meer up to date. Maar hieraan is weinig te doen. Een boek
als dit schrijft men niet in een paar weken. Om het bezwaar zoo gering mogelijk te doen zijn
leze men de Duitsche uitgave, die wel verkort is maar tegelijk bijgewerkt. De oorspronkelijke
Fransche uitgave verscheen reeds in 1934 te Parijs onder den titel L'E u r o p e t r a g i q u e .
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waar het om het Italiaansche fascisme gaat. Schr. is een bewonderaar van de
Lateraanverdragen, staat in den ban van wat toch ook van zijn standpunt gezien niet
anders zijn kan dan het tijdelijk, momenteel belang der Kerk. Het is, waar het om
zijn boek gaat, niet noodig aan zaken als deze al te veel aandacht te geven, ze zijn
daar bijkomstig. Maar het is wenschelijk dit te zeggen, omdat Schr. dezes dadelijk
wil voorkomen, dat over het hoofd gezien wordt, dat zijn waardeering grenzen heeft.
Wat allereerst bewonderenswaard is, is de groote kennis, waarvan Schr. blijk geeft,
en de heldere overzichtelijke wijze waarop hij deze mededeelt. Die kennis betreft
bovenal den principieelen en den historischen achtergrond van de geestelijke, politieke
en maatschappelijke stroomingen van de 19e en de 20e eeuw. Schr. is diep ervan
doordrongen, dat zeer veel, hetwelk schijnbaar enkel van politieken of zelfs
oekonomischen aard was en is, teruggaat op vragen van wereldbeschouwing.
Hij ziet de 19e eeuw (waartoe hij ook de vooroorlogs- en oorlogsjaren der 20ste
eeuw rekent) vooral als overgangstijd (S. 103). Vele, vooral oudere lezers, zullen
met deze gedachte moeite hebben. Een kenmerkend iets van alle tijden, die maar
eenige consolidatie gebracht hebben - en in ons land en vele andere heeft de
negentiende eeuw dit ongetwijfeld gedaan - is dat zij allerlei opvattingen en
instellingen vanzelfsprekend doen schijnen. Een krisis als wij nu beleven verstoort
dien waan. Schr. vindt goed, dat hij grondig verstoord wordt. Wie nu nog blind
hangen aan de ideologieën der negentiende eeuw acht hij reactionairen (S. 10). Hoe
dit zij, hij geeft de volgende hier kort weer te geven constructie:
Terwijl als de min of meer onbewuste grondslag van het leven het Christendom
(en ik voeg toe: ook wat ouder is dan het Christendom) blijft doorwerken, brengt de
moderne tijd, vooral de Fransche philosophie der 18e eeuw, geactualiseerd in en
door de Fransche revolutie, een nieuw element. Naar Schr's meening is dit alles
principieel in drie boeken besloten: ‘L'esprit des lois’ van Montesquieu, ‘Esquisse
d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain’ van Condorcet en het ‘Contrat
social’ van Rousseau. De inhoud van het aatste wordt uitvoerig uiteengezet. Rousseau
speelt in zijn
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argumentatie een zeer groote rol, zijn invloed is dan ook wel buitengewoon groot
geweest, zij het ook dat het constateeren daarvan mij meermalen en niet het minst
weer na het lezen van dit boek tot de verzuchting heeft gebracht, dat er iets navrants
in is, dat een man, wiens intellectueele en menschelijke grootheid zoo weinig
overtuigend is, een zoodanigen invloed heeft kunnen hebben. Dit daargelaten, d. R.
wijst bij Rousseau speciaal drieërlei aan: individualisme, etatisme, romantiek. De
beide eerste schijnen reeds tegenstrijdig, behoeven dit echter niet te zijn, zij kunnen
in een polaire verhouding gedacht worden. Logischer ware een dergelijke verhouding
bij een universeelen staat, deze lag echter zooverre buiten de werkelijkheid, dat zelfs
deze abstracte rationalisten daaraan niet dachten of althans deze gedachte ter zijde
stelden, feitelijk enkel rekenden met de bestaande staten. Het aanvaarden van individu
en staat als eenig geldende politieke werkelijkheid hield bovenal in de verwijdering
van alle tusschenschakels1), een punt waarop Schr. telkens terugkomt. ‘In Wirklichkeit
sind der Individualismus und der Etatismus durch einen politischen Vertrag verbündet
gegen die Zwischengruppen, die sie trennen und zugleich hindern; gegen den
Organismus der Gesellschaft’ (S. 51) ‘gegen alle die historischen oder natürlichen
Zwischenglieder, die sich zwischen den einzelnen und den Staat eingeschoben hatten’
(S. 60). ‘Der Einzelne wird so zur Einheit der Gesellschaft, der Nation und des
Staates, ohne das dazu Zwischenglieder wie die Familie, die Berufsgemeinschaft
oder regionale Verbände nötig wären’ (S. 117; vgl. ook S. 448). Is zoo een verband
van individualisme en etatisme te begrijpen, het derde genoemde: romantiek staat
hier wezenlijk buiten. Maar het was niettemin een integreerend deel van Rousseau's
verwarde persoonlijkheid. Van hem kan men ‘zonder overdrijving zeggen, dat hij
zelf een stuk romantiek was’ (S. 101).
Uit deze drie laat zich het volgende begrijpen. In de tweeheid
individualisme-etatisme lag aanvankelijk - in de eigen-

1) Met dit woord vertaal ik het Duitsche ‘Zwischenglieder’, omdat ik geen beter Nederlandsch
vinden kan. Men lette echter op het verschil. ‘Tusschenschakels’ suggereert een mechanischen,
‘Zwischenglieder’ een organischen kijk op deze grootheden.
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lijk liberale periode - het vol accent op het eerste. Al ontbrak het tweede niet1). Echter,
waar het meer en meer in de richting gaat van democratie - van liberalisme door een
duidelijk nuanceverschil onderscheiden - en socialisme komt het accent anders te
liggen en wordt het individualistisch moment achteruitgeschoven. De democratische
staat is machtiger dan de oud-liberale, de socialistische machtiger dan de zonder
meer democratische, de sowjetistische is het laatste machtigste lid in deze keten
(doordat hij alle bezit tot zich trekt). Dit alles verhindert niet, dat het volgens Schr.
loten zijn van één stam. ‘Liberalismus und Sozialismus, diese feindlichen Brüder’
(S. 10). Evenmin, dat het individualisme zich, zij het als het teruggedrongen moment,
toch handhaaft tot zelfs in het sowjetisme toe, als afwijzing van de tusschenschakels,
zede, traditie enz.
De romantiek laat zich nu zoowel aan het individualisme als aan het etatisme
verbinden, wat men voorheen in den eersten zin zag en nu in den tweeden ziet in het
tot romantiek gepraedisponeerde Duitschland. Het nationaal-socialisme is, anders
dan het fascisme (volgens Schr. zijn die zeer verschillend: ‘der Faschismus ist
klassisch, der Nationalsozialismus romantisch. Das ist der Grund der Differenz, die
sich zwischen ihnen offenbart hat’, S. 301), geromantiseerd etatisme, in zooverre
‘vulgarisierte Romantik’ (S. 304). Althans naar een zijner zijden, zooals wij zien
zullen.
De romantiek beteekent in de 19de eeuw echter steeds een bijkomstig en vreemd
moment. De hoofdbeweging der 19e eeuw heeft andere kenmerken: rationalisme,
de tendentie ‘eine durch den menschlichen Willen geschaffene Welt an die Stelle
einer überlieferten und von der Zeit geformten Welt zu setzen’ (S. 174). Dit brengt
allerlei mede - voor het betoog betr. den samenhang moet ik naar het boek zelf ver-

1) Uit mijn jeugd herinner ik mij, dat een liberaal van den ouden stempel, door en door
individualist in den zin van dien tijd, eens zeide: ‘wij vrijzinnigen erkennen niets boven ons
dan den staat.’ Ik zal het nooit vergeten, gelijk men nooit vergeet wat een wezenlijk moment
was in onze bewustwording. Al was het dan bewustwording door fel verzet. Een rilling ging
door mij heen, ik besefte dat hier een waardeoordeel werd uitgesproken, hetwelk door en
door onjuist was.
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wijzen -: los zijn van religie en Christendom, het geloof ‘die materielle (d.i. hier
oekonomische) Welt bestehe für sich selbst, unabhängig vom Leben, von der Natur
und den Menschen, sie sei eigenen Gesetzen und unabhängigen Systemen unterworfen,
die formuliert und angewandt werden vom abstrakten Geist. So kommen sie dazu,
die innigen und vorwiegend gefühlsmässigen Beziehungen zu übersehen, die die
materielle Welt mit der geistigen und moralischen verbinden’ (S. 160). Verder de
sterke accentueering van het welvaarts-ideaal, de meening, dat de toestand van
prosperity immer zou duren, onophoudelijk toenemen en algemeener worden (S.
157), een optimistische beschouwing van den mensch (S. 127) en althans voorloopig
een humanistische moraal, welk humanisme den mensch in het middelpunt plaatst,
anthropocentrisch is dus en niet als Schr. voorstaat: theocentrisch.
Gelooven wij den Schrijver - maar ik vind zijn toon hier wel eens krachtiger dan zijn
argumenten en bovendien is het op blz. 186 gezegde hiermede kwalijk overeen te
brengen - dan is deze gansche periode der verdwijning nabij (S. 31, 84, 224, 236).
Hij grondt die meening in de eerste plaats op de oekonomische krisis. De ideeën van
18e en 19e eeuw hangen nauw samen met voorspoedstijdperken. ‘Wenn sich die
Krise, wie alles befürchten lässt, noch verlängern sollte, dan werden wir in einen
wahren Elementarvorgang hineingerissen werden... Die Politik wird in den zweiten
Rang zurücksinken und bestimmt werden von den wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Es wird keine Meinungskämpfe, keine Kämpfe um die Macht mehr geben, sondern
nur mehr einen Kampf um das Lebenkönnen... Heute stellt sich das politische Problem
so: Wenn die wirtschaftliche Lage eines Landes erschüttert ist, damn muss man jene
Herrschaftsform suchen, die sich für dieses Land am besten eignet zur
Wiederherstellung der Lage’ (S. 28 f.). Dit deel van Schr.'s betoog lijkt mij zeer
weinig overtuigend. Een situatie als deze moge meer en meer werkelijkheid worden,
zij lijkt weinig geëigend voor realisatie van Schr.'s geëleveerde politieke ideeën. En
het staat evenmin vast, dat deze bij machte zouden zijn het oekonomisch leven te
herstellen. Bij alle pogingen hiertoe, van
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welken kant ook ondernomen, wordt m.i. veel te veel vergeten, dat de geschiedenis
definitief een einde heeft gemaakt aan den toestand, dat Europa de fabrikant en
daardoor ook de schuldeischer was van de rest van de wereld, hetwelk vanzelf een
hoog welvaartspeil medebracht. Het komt mij dan ook niet juist voor in dit verband
te gewagen van de Italiaansche en de Duitsche reacties. Want niet staat vast, dat deze
beter dan de op negentiende-eeuwsche wijze bestuurde staten de krisis het hoofd
weten te bieden. Als ik met den Schrijver aan deze reacties wel beteekenis toeken,
is het op anderen grond, welke trouwens in dit boek ook wordt uitgesproken en wel
op dezen: ‘Die Nationalismen, die wir nun in ihrer faschistischen und hitlerischen
Form betrachten wollen, sind ein heftiger Rückschlag gegen die französische
Revolution. Sie bezeichnen also den Beginn der Gegenrevolution’ (S. 227). Wat
allerminst wegneemt, dat zij anderzijds nog vol zijn van het Fransch-revolutionaire
etatisme. Daarvan afgezien: deze reacties mogen een principieel belangrijk moment
uit dit oogpunt beteekenen, dit heeft niets te maken met de juistheid der verwachting,
dat de negentiendeeeuwsche formaties haar einde naderen. In het algemeen dunkt
mij in dit boek wel eens over het hoofd gezien, dat beteekenis en duur allerminst
identieke begrippen vertegenwoordigen.
De betrekkelijke waardeering van de fascistische régimes zal voor vele lezers een
zwaar te verteren brok zijn. Men vergete intusschen niet, dat zij inderdaad zeer
betrekkelijk is. Zelfs, waar het het Italiaansche betreft, met welke ik gelijk gezegd
is niet instem. Zijn waardeering van het Duitsche nationaal-socialisme is ten slotte
zeker niet groot. Zijn kritiek is hier ten laatste een afwijzing, al ontbreekt een positieve
schatting van enkele momenten (b.v. S. 316) niet. Voor de Reynold's betoog zijn
deze régimes als zoodanig volstrekt niet het voornaamste. Hij waardeert ze vooral,
het Duitsche vrijwel alleen, als symptomen van verzet tegen den rationalistischen,
negentiendeeeuwschen geest.1) En in dit opzicht is mijn meening niet anders dan de
zijne. Het is een volkomen onjuiste opvatting, dat deze bewegingen (anders dan alle
ande-

1) Aan het hoofdstuk over het nationaal-socialisme gaat een fijn geschreven hoofdstuk vooraf
over Duitschland in het algemeen, hetwelk veel in zijn historisch lot begrijpelijk maakt. Het
behoort wel tot het mooiste van het boek.
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re) ongeroepen in de wereld zouden zijn gekomen, zouden staan buiten de dialectische
beweging van het geestelijke en politieke leven. Zij zijn ook te zien als onbetaalde
rekeningen van de voorafgaande periode. Natuurlijk verontschuldigt dit geen van de
misdaden, waardoor deze régimes zijn bevlekt. Deze aan de kaak te stellen is zeker
noodig - het is altijd noodig, ongeacht wie zich hieraan schuldig maakt - maar
minstens even gewichtig is te begrijpen, dat deze stroomingen leerzaam zijn voor
het begrip van de perioden, waartegen zij een reactie zijn. Hetwelk weer niet
beteekent, dat zij deze reactie op de juiste wijze vertegenwoordigen. Maar ook d. R.
kent aan hun constructies dan ook slechts voorloopige en partieele beteekenis toe.
De staat, zooals die d. R. voor oogen staat, is inderdaad een geheel andere.1)
***
De Reynold's werk is verdeeld in drie deelen, van welke de beide eerste in het
voorgaande wel naar grootste hoofdzaak zijn gerefereerd. Echter nog niet het derde
deel, hetwelk tot titel heeft: das Bedürfnis nach Einheit en in vier hoofdstukken

1) Tegenover het bolsjewisme, dat voor hem in navolging van Günther Gründel een perpetueerde
negentiende eeuw is, staat d. R. fel afwijzend. Zijn scherpere toon hier is overigens mede te
begrijpen uit de wanverhouding van de felle reactie der publieke opinie tegenover
‘Duitschland’ en de onaandoenlijkheid, zoo niet welwillendheid, ten opzichte van Sowjet
Rusland ondanks een zondenregister van overeenkomstig niveau. Heel duidelijk komt dit
uit op S. 328, waar op een opsomming van ‘linksche’ wandaden en een constateering dat
deze vrijwel onopgemerkt bleven volgt: ‘Natürlich: ‘Auf der Linken steht kein Feind’. Hij
had ook kunnen zeggen: ‘The proletary can do no wrong’. Terecht zegt hij ook dat ‘der
Bolschewismus es mit grosser Meisterschaft versteht, den Geschlechtstrieb für seine
Propaganda auszunützen,’ (S. 413), een der zwartste of beter gezegd: goorste bladzijden van
de contemporaine geschiedenis. Evenzeer gerechtvaardigd is zijn klacht (S. 181) over de
verbinding van naïeve, vage, sentimenteele religie met sowjetistische sympathieën. En niet
fijn, maar evenmin onverdiend is zijn ontboezeming: ‘Unsere Langohren und Dickschädel
werden dies (de gevolgen van hun houding) erst dann merken, wenn sie den Knüppel auf
dem Rücken spüren.’ (S. 149).
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vervalt: die internationale Organisation; Europa; der Anthropozentrismus, das Drama
des heutigen Menschen; der Theozentrismus, die geistige Einheit. Als compositie
bevredigt dit laatste deel het minst, hoeveel schoons erin wordt gezegd en ongeacht
instemming of niet. Gelijk uit deze opsomming blijkt handelen de beide eerste
hoofdstukken over internationalen opbouw, de twee laatste over principieele vragen
van religie en wereldbeschouwing. Maar niet wordt in samenhang teruggekomen op
zijn gedachten betr. den opbouw van de enkele staten of het oekonomische leven.
Hier moeten wij, wat zeer te betreuren is, het doen met opmerkingen die over het
geheele boek verspreid zijn. Zij komen voornamelijk neer op herstel van de
tusschenschakels tusschen enkeling en staat. Voorgestaan wordt een ‘berufsständische
Ordnung’, de corporatieve staat m.a.w.; en dan de synthese van democratie,
aristocratie en monarchie (S. 235), welke ook in de Britsche constitutie zoozeer
geprezen wordt. Ook het koningschap wordt zeer hoog gewaardeerd, wel merkwaardig
bij een burger van een van ouds republikeinsch land. De uitwerking blijft verre
beneden de eischen, welke men hier zou willen stellen.
Dit kan men niet zeggen van de beide hoofdstukken, welke de internationale
organisatie betreffen. Heel duidelijk groepeeren deze zich om één probleem: de
verhouding van het nationale en het internationale, die beide aan dezelfde behoefte
uitdrukking geven, den wensch naar eenheid, den wensch naar eenheid in de natie
en het verlangen naar eenheid van de naties. Op den Volkenbond die toen het boek
geschreven werd een laagtepunt had bereikt wordt een opbouwende kritiek gegeven.
Aangewezen wordt, hoe ook deze onder voornamelijk Franschen invloed gedrenkt
is met de rationalistische gedachten der negentiende eeuw, hetwelk voerde tot
optimisme ten opzichte van de reëele moeielijkheden, een zich vertillen aan te zware
taak als in het geval der z.g. ontwapeningsconferentie, een zich schuldig maken aan
phraseologie om leemten en teleurgestelde verwachtingen te bedekken. Schr. is
intusschen diep ervan doordrongen, dat iets als de Volkenbond volstrekt noodig is.
Hier worden trouwens pogingen van veel vroeger datum voortgezet. De weg is
noodwendig een zeer, zeer lange; de doeleinden moeten voorshands bescheiden

Het Kouter. Jaargang 1

90
zijn, wil men niet vervallen tot irrealiteit en erger. Het speciaal aan Europa gewijde
hoofdstuk pleit dan voor een nauwere aaneensluiting van de Europeesche landen,
zonder dat dit een prijsgeven der mundiale organisatie beteekent. Ook hier is een der
hoofddenkbeelden van den schrijver in anderen vorm: de tusschenschakels kunnen
niet worden gemist. En Europa is eenzulke, een eenheid van lot en cultuur, ten slotte
een idee, meer te vergelijken met China of Indië, waarvoor hetzelfde geldt, dan met
een ander ‘werelddeel’ (S. 381). De beheerschende stelling in het Europeesche
probleem is, zegt Schr. terecht, de Fransch-Duitsche verhouding en zijn betoog loopt
uit op een krachtig pleidooi, dat deze volken tot verstandhouding komen, die volgens
hem door zoo weinig reëels gescheiden worden, zoozeer door misvattingen en
ongemotiveerde vrees.
Draagt zijn constructie van de idee Europa reeds voor een goed deel het karakter
van een katholieke geschiedenisphilosophie, eerst recht geldt dit van de beide laatste
hoofdstukken. Het voorlaatste vangt aan met vast te stellen, ‘dass heute jede Frage
praktischer Ordnung - sei es eine Lohn-oder Tariffrage, das Problem der geistigen
Zusammenarbeit oder das Minderheitenproblem - sogleich zu einer Frage der Moral
wird. Aber jede moralische Frage wirft sofort ein philosophisches Problem auf, und
dieses wieder stellt die Frage religiös’ (S. 398). Het is inderdaad zoo, maar niet te
spoedig moet van de eerste vragen tot de latere worden overgegaan, een gevaar dat
voor een van huis uit philosophisch en theologisch denker voor de hand ligt en
waaraan de Reynold dunkt mij veelal niet ontkomen is.
Wat overigens van deze katholieke philosophie te zeggen? Het spreekt vanzelf,
dat er wel een en ander in staat, waarmede niet-katholieken niet kunnen instemmen
zonder eigen standpunt prijs te geven. Maar, hoezeer dit waar is, het bepaalt mijn
eindindruk niet. Die is er desondanks beslist een van overwegende instemming. Wat
Schr. voorstaat is dieper, innerlijk-wijzer, religieuser in één woord dan de denkwereld,
waarin wij in het algemeen de laatste anderhalve eeuw hebben geleefd. Hij leert
organisch denken i.p.v. mechanisch, hiërarchisch (zie b.v. S. 440/1) i.p.v. nivelleerend,
theocentrisch
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i.p.v. anthropocentrisch. Wat wij alles broodnoodig hebben. Als wij door een en
ander zouden leeren wat voorzichtiger te zijn met het woord humanisme, zou dit b.v.
winst zijn. Dit woord suggereert, zeer zeker vaak tegen alle bedoelen, dat de mensch
en het menschelijke laatste waarden zijn. En dit is niet zoo. Bij het woord ‘God’
zullen de Reynold en ik ongetwijfeld ten eenenmale andere gedachten hebben; maar
niet daarin verschil ik van hem, dat in Matth. 22 vs 37-39 een rangorde wordt
uitgesproken, welke de hoogste redelijkheid inhoudt.
Over de vraag, of dit alles principieel gebonden is aan het roomsch-katholiek
geloof zullen katholiek en niet-katholiek het nimmer eens worden. Ook de zoo voor
de hand liggende vraag van den laatste, of de eerste dan meent dat de gang van zaken
sinds de Hervorming ongeroepen in de wereld is gekomen, of hier niet een
noodwendige weg is van een groot deel der Christenheid, zal hier geen principieele
overeenstemming brengen. Er is intusschen wel iets, dat de objectief denkende
niet-katholiek zal kunnen toegeven, zonder daarmede de katholieke geloofsopvatting
te naderen, en wel dit, dat geenszins onbegrijpelijk zoude zijn, indien, waar het betreft
vragen als de genoemde, Katholieken als vanzelf een juister oordeel zouden hebben
dan voor anderen in den regel mogelijk is en wel eenvoudig door het deelgenootschap
der eersten aan een traditie die tot gavere tijden dan de onze reikt. Wat weer geenszins
een katholiek monopolie is; aan een figuur als Gandhi, die zoo diep in een andere
religieuse cultuur geworteld is, kan men hetzelfde beleven. Maar ook aan dit boek
kan men het. Zijn fascinatie, ondanks afwijkend inzicht in allicht honderd opzichten,
is dat het ons, die in zoo veel kinderen der verbrokkeling zijn, een visioen van gaafheid
nader brengt.
Tot slot mogen nog eenige citaten volgen:
‘Man muss sich an den Wiederaufbau dessen machen, was von selbst
zusammengestürzt ist, nicht dessen was man abgerissen hat. In diesem Sinne wird
der wahre Fortschritt zu einem grossen Teil eine Rückkehr zur Vergangenheit sein
...Das ist eine konservative, aber zugleich auch eine erneuernde Haltung’ (S. 176).
(Naar aanleiding van een uitspraak van d'Alembert: ‘Die
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Wahrheit ist einfach und kann, wenn man sich die Mühe nimmt, jedermann
verständlich gemacht werden.’) ‘Das ist ein richtiger Enzyklopädisten-Satz! Nein,
die Wahrheit ist nicht einfach; sie ist schwer und erdrückt alle, die nicht stark genug
sind, sie zu ertragen. Und um stark genug zu sein und die Wahrheit tragen zu können,
muss man gläubig sein... Nur Gott kann dem Menschen die Wahrheit tragen helfen’
(S. 414).
‘Aber das moderne Leben ist eine Höhle voller wilder Tiere. Ueberall sind
Geheimnisse und Drohungen. Ueberal stehen Kräfte im Streit miteinander, überall
sind Massen in Bewegung, die der Mensch nicht verstehen und nicht lenken kann.
Der Krieg, die internationale Finanz, die Technik, das Proletariat, die Ueberproduktion
sind ebensoviele Kräfte, die ihn erdrücken und vor denen er sich ohnmächtig fühlt...
Der Mensch (wird) tyrannisiert durch die Presse, den Kinematographen, das Radio.
Er wird tyrannisiert durch Meinungen und Organisationen. Wozu können ihm da die
Freiheiten noch dienen?’ (S. 414)
‘Wenn die Moral das Werk der Gesellschaft ist und die Gesellschaft das Recht
hat, sie dem Individuum aufzuzwingen, weil sie unendlich mehr ist als dieses, so hat
sich die Gesellschaft an Gottes Stelle gesetzt’ (S. 420).
‘Nun aber wollen wir sehen, was heute der homo oeconomicus ist. Er ist ein Wesen,
das so standardisiert und rationalisiert wurde, dass er ein Maximum an Ertrag zu
leisten vermag... Unweigerlich mussten wir zu dieser Auffassung vom Menschen
kommen, der niedrigsten, die man sich je von der menschlichen Persönlichkeit
gemacht hat. Von diesem homo oeconomicus könnte man heute sagen, dass er nichts
anderes ist als ein in Serien fabrizierter Mensch, der nicht viel kostet und auch nicht
viel wert ist. Wenn er der Typus der Zukunft sein sollte - welch ein Abstieg wäre
das.! Der neue Homunculus liefert den Beweis, wie vom “braven Mann”, dem letzten
grossen Vertreter der Menschheit, vom 17. Jahrhundert an der menschliche Typus
entartet ist... So könnte bald einmal der Augenblick kommen, da die Arbeit den
menschlichen Charakter verlieren und die Menschheit nur mehr eine Art höherer
Ameisen sein wird’ (S. 421,3).
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Boekbesprekingen
Jan Engelman. Tuin van Eros en andere gedichten. Em. Querido,
Amsterdam.
‘Tuin van Eros en andere gedichten’ is een verzamelbundel, waarin Engelman's
verzen verschenen in ‘Het Roosvenster’ (1927), ‘Sine Nomine’ (1930) en ‘Tuin van
Eros’ (1932) zijn herdrukt, terwijl later werk werd toegevoegd.
Engelman's ‘Tuin van Eros’, die in dezen bundel de hoofdschotel vormt, wordt
beheerscht door de spanning: erotiek - charitas, aardsche liefde - vroomheid. Voor
ieder mensch, voor wien het onmogelijk (geworden) is, te leven naar principes,
zedelijke dogma's, beginselen, die zooals Johannes Müller het uitdrukt:
Vergewaltigungen des Lebens zijn, bestaan er van die groote spanningen, die zijn
leven, en ieder's leven weer op andere wijze, beheerschen. Het aardsche leven, op
elk zijner gebieden, heeft zijn eigen wetten en eischen en het dwingt den mensch,
wil hij geestelijk en materieel vruchtbaar, scheppend leven, deze wetten en eischen
te eerbiedigen, hun recht te doen wedervaren. Het leven eischt van den mensch en
voedt hem op tot aanpassing, invoeging, tot behendigheid en overmacht
(beheersching). Doch de in wezen religieuse mensch vermoedt achter alle
verschijningsvormen den dieperen oergrond van alle bestaan en de invoeging in het
leven is voor hem pas gelukt, niet als hij een aesthetisch evenwicht gevonden heeft,
doch wanneer hij tot dien oergrond is doorgestooten en zijn hart, zij het ook, dat deze
steeds weer opnieuw moet worden veroverd, dien vrede vindt, die alle verstand te
boven gaat.
Men is wel eens geneigd zich af te vragen, of er nu wel werkelijk verschil bestaat
tusschen zich noemende religieuse en z.g. vrije dichters. Het komt toch in het leven,
en dus ook in de kunst, ten slotte niet aan op programma's, op bewuste strevingen
en voorstellingen, doch op het diepere, grootendeels onderbewuste wezen van den
mensch. Vergelijkt men echter Jan Engelman met Marsman, wiens laatsten bundel
ik hier kort geleden besprak en wiens verzen ook grootendeels in den tuin van Eros
zijn gegroeid, dan treft ons, dat Marsman's erotische verzen, wat de poëtische waarde
betreft, sterker, origineeler zijn, hoe Marsman wellicht meer dan Engelman uit het
echte dichterhout gesneden is. Doch aan den anderen kant: Marman's werk is
aesthetisch, in dien zin, dat men vaak verlangend zoekt naar den dieperen toon van
het hart en deze slechts zelden meer dan aarzelend hoort doorklinken.
Engelman's erotische verzen daarentegen zijn een voortdurende worsteling om
den zin der aardsche liefde. Al deze poëzie wordt
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beheerscht door zijn innigsten drang, van dezen voorhof, zooals Paul Sabatier de
erotische liefde noemt, tot in het heilige der heiligen door te dringen. Zijn gedichten
zijn als gothische beelden, zij zijn niet ascetisch, bloedarm of dor, doen het aardsche
leven volkomen recht, doch staan tegen een achtergrond van eeuwigheid. Niet, dat
deze achtergrond in elk afzonderlijk vers, dat slechts een episode, een beleving
vertegenwoordigt, voelbaar zou zijn. Doch den geheelen bundel doorlezend komt
men onder den indruk van deze tendentie.
Toch zijn Engelman's sterkste verzen m.i. niet bij zijn Eros-poëzie te zoeken. Men
vindt bij Engelman tot in zijn woordkeus toe herhaaldelijk invloeden van Marsman,
Herman van den Bergh en andere vitalisten, met wie hij gemeen heeft een voorliefde
voor het hevig, het extatisch moment, ‘het oogenblik zonder gisteren of morgen’,
zooals Coster het ergens uitdrukt. Deze voorliefde heeft inderdaad o.a. bij Marsman
enkele sublieme gedichten voortgebracht. Doch andere, en dit geldt ook voor menige
wending bij Engelman, bewijzen, dat: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Zoo
bijvoorbeeld waar de dichter in een romantisch madrigaal tot de ‘zachte maîtressen,
die mijn hart verheugt’ voor na zijn dood het volgend verzoek richt:
Gordel mijn lenden, waar uw beet mij trof
met witte roosguirlanden, die de dauw besliep.
Schik anjelieren en wat teeder lof
op hals en schedelplaten, waar uw mond om riep.

Hier komt bij, dat verschillende dezer verzen wel de extractmatige noteering zijn
eener sterke beleving, doch veel minder dan menige van Marsman's Eros-gedichten,
minder ook dan A.Th. van Nieulandt's ‘Erotica’ (De Stem 2-'32) tot muziek, tot
poëzie zijn bezonken. Het volkomen tot poëzie bezonken gedicht heeft, hoe speelsch
het ook naar inhoud en vorm moge zijn, steeds iets monumentaals aan zich, iets dat
het in de gedachten doet blijven hangen.
Men denke b.v. aan den inzet van de oud-Engelsche ballade:
Childe Maurice hunted the Silver-wood,
He wistled and he sung.

die den lezer meteen op de volle hoogte brengt, waarop het vers zich beweegt. Of
aan de beginregels uit Baudelaire's ‘Harmonie du soir’:
Voici venir les temps, où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;

Dit volkomen uitgekristalliseerde en daardoor volkomen doorzichtige (en ook gewoon:
duidelijke) vind ik vaker in de eveneens in dezen bundel opgenomen ‘Vroege Verzen’.
B.v. in ‘Beati Misericordes’, dat mij een der beste specimina onzer jong-katholieke
dichtkunst blijft. In dit gedicht leeft, evenals in Anton van Duinkerken's ‘Litanie der
Zonderlinge Zielen’ op volkomen zuivere, morgenlijke wijze een der mooiste
katholieke tradities: het broeder-
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schapsbesef der menschen, geheel afgezien van rang of stand, gegrond enkel op de
religieuse eenheid der zielen, of het nu een blinde orgeldraaier betreft, of een kromme
petroleumman. Zij allen hooren erbij omdat het nu eenmaal de zielen zijn van Jezus'
zonderlingen, zooals ook Anton Coolen ze in zoo groote verscheidenheid voor ons
heeft neergezet. In deze gedichten staan beelden van een feillooze plastiek, die ons
zonder mankeeren bijblijven; b.v. dat van de melancholische huizen op een
Amsterdamsche gracht, die staan ‘als een scheef gebit in verdorde mond’.
Engelman's meest bekorende charme, waardoor hij zich voor mij het duidelijkst
als dichterfiguur afteekent, is echter een zekere bevende prilheid. Er is in zijn beste
verzen iets als van morgendauw op vruchten of van dons op een jong lichaam. B.v.
in deze regels uit ‘Lente’:
Het maakt me zoo week als de jonge tenoor
Die zong voor het eerst in het avondlof voor:
In de kerk hing al schemer, maar hij zag het altaar,
Waar Maria's glimlach, van waslicht klaar,
Uit teeder ovaal op de menigte keek.
‘Salve Regina’ - het klonk bijna bleek
Van bevend geluk, dat verstild en fijn
In het donker vonkt als een oud robijn.
‘O clemens, o pia’ - ik proef het cantiek
Van engelen blank op een Vlaamsch triptiek,
Den cymbelslag, het vibrato hoog
Waar een arm zich naar de viola boog,
Seringengeur, d'allerzoetste zoen,
Een helle fanfare op gouden klaroen
En kolken van licht om mijn slapen heen:
Een jubel, die niet te beëindigen scheen.

B. JALINK

Dr. S.F.H.J. Berkelbach van den Sprenkel: Het Evangelie van Johannes.
Uitgave Ned. Christen-Studenten-Vereen. Zeist, 1934.
De bijbellezingen, welke Dr. Berkelbach v.d. S. indertijd te Rotterdam over het
Johannes-Evangelie heeft gehouden, hebben een wijden kring van belangstellenden
getrokken. Stenographisch werden zij opgenomen en thans (waarschijnlijk in verkorten
vorm) tot dezen gids verwerkt. Hetzelfde bezwaar doet zich hier gevoelen als bij
‘gedrukte preeken’: het gesproken woord verliest veel van zijn oorspronkelijke kracht,
wanneer het in druk voor ons ligt. Als gids kan dit beknopte boekje echter wel dienen
tot zelfstandige bijbelstudie, ook al omdat het meer vragen doet oprijzen dan oplost.
Boeiend is deze handleiding door het samentreffen van wetenschappelijke bezinning
en de bezieling, die het leven ontvangt door het geloof.
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Men vindt hier ongetwijfeld stimuleerende gedachten, in oorspronkelijke
formuleeringen, die treffen door het kennelijk verlangen het Evangelie toegankelijk
te maken voor moderne menschen.
Een enkel voorbeeld kan standpunt en wijze van behandelen illustreeren. De Logos:
‘het eigenaardige iets, dat de wereld in het binnenste samenhoudt. Er is een
geheimzinnige samenhang: het is bij God, het is zelf goddelijk en het stroomt uit in
het leven’. Ten aanzien van de bijbelsche wonderverhalen wordt gezegd: ‘Wij kunnen
daar lang over theoretiseeren en het trachten weg te symboliseeren. Maar dat is niet
eerlijk. We hebben het en het is door alle Evangelisten samen zes à zeven maal
verteld.’ De schr. wil dus geen rationeele of symbolische ‘verklaring’, slechts de
aanvaarding der overgeleverde f e i t e n : ‘het is daar een wondere samenvatting van
kracht Gods geweest waardoor al deze dingen zijn geschied’. De bijbelvertaling van
prof. Brouwer is waarschijnlijk gevolgd; dit blijkt o.a. uit de formuleering
‘eeuwigheidsleven’.
Waar eveneens in onze kringen een groeiend verlangen speurbaar is nader te komen
tot den Bijbel, kan ook deze gids menigeen goede diensten bewijzen, hoewel zijn
weg niet steeds de onze zal zijn.
J.F. VAN ROYEN
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[Het Kouter, nummer 3 1936]
Mens en God
Door Dr. W. Banning
Plotseling kan ons aan een enkel woord, aan een enkele naam als bij bliksemflits
helder worden hoe ontzaglijk ver geestelijke werelden van elkaar afstaan, soms ook:
doe diep de worstelingen van de geest in het heden ingrijpen. Zo stoot ik deze week
op de verhandeling van een Middeleeuws denker, Anselmus van Canterbury, over
de vraag: Cur deus homo? Waarom God mens werd? Ik vermoei U niet met zijn
theologische redenering, die wij niet meer voor onze rekening nemen; maar scherp
en klaar staat voor mij de diepe, brandende behoefte van dezen man om met God in
het reine te komen, en dat niet als een voor hem persoonlijk belangrijke of interessante
vraag, maar als de wezensvraag voor het mensdom. Hem laat niet los de verhouding
God-mens, hem blijft pijnigen het donker smartelijke raadsel van wat de geloofstaal
noemt de zonde, en hij denkt ondanks alle ervaring zo hoog van de mens, dat hij
geen rust vindt voor zijn denken noch voor zijn geloven, eer hij weet dat de
verhouding van mens tot God weer in het reine is, eer de mens weer kan staan voor
den Eeuwige, eer er herstel, genezing, verzoening tot stand komt. Dat leeft er achter
het voor ons wel eens intellektualistisch en kunstmatig geredeneer van dezen
dogmaticus: het beeld Gods in de mens moet gered, genezen, geheeld worden, en
dáárom werd God mens in de figuur van den Heiland. Wat een wonderlijke tijd,
waarin dat de centrale vraag was, de vraag naar de redding van het beeld Gods in de
mens. Spreken wij niet van ‘duistere’ Middeleeuwen en van een ‘verlichte’ 19de en
20ste eeuw? Maar, eerste vraag: wat is òns de mens waard? Tellen wij niet de doden
van de grote wereldoorlog met een aantal van 9 millioen, en zijn wij niet bereid om
in een nieuwe oorlog het getal aanmerkelijk te verhogen? Er gaat over de gehele
wereld een economische crisis, waarin millioenen naar de geest en dikwijls letterlijk
naar het leven ondergaan. Er worden mensen, waarlijk niet
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als exces maar als stelsel gemarteld en vernietigd omdat zij niet tot het ras of de partij
of de denkwijze van de heersende groep behoren. Ik schilder dit alles niet, - wij
zeggen het wel te weten - ik vraag alleen, denkend aan deze en honderden andere
verschijnselen: wat is ons de mens waard?
Tweede vraag: wie zet nu nog de beste krachten van ziel en gedachte in om de
verhouding God-mens te doordenken, omdat hij weet met die eigenaardige zekerheid
van het geloofsweten: alles hangt er van af, of wij in deze verhouding tot herstel, tot
gezondheid komen? Daar hangt alles van af, niet in die zin alsof het gaan zou om
een verfijnd egoïsme dat eigen ziel gered weet en eigen heil verzorgd, maar vooral
in de universele zin, dat het hier gaat om de diepste en rijkste geestesschatten, om
een mensheidsbestemming die ook aan de kultuurarbeid haar zin en inhoud geeft.
Ik ga U niet in een te kort bestek een oppervlakkige geschiedenis schrijven van
het ontstaan van dat mensentype, dat zichzelf genoeg wil zijn, dat het leven wil
beheersen om er van te kunnen genieten en dat voor de diepe geestelijke worstelingen
om een eeuwigheidszin en -waarde slechts een medelijdende glimlach over heeft. Ik
laat de geschiedenis rusten. Maar het type kennen wij wel; hij is gevormd door de
laatste anderhalve eeuw onzer kultuur en hij zit ons allen in het bloed. Als wij een
ogenblik de wezensvragen terugdringen, dan heeft hij stellig ook iets van grootheid
aan zich. Met een nimmer rustende drang tot onderzoek en uitzwerven over wijde
wateren naar onbekende landen, met een steeds feller zich ontplooiende heersersdrang,
gewapend met een ongelooflijk machtig verstand, werpt hij zich op de aarde om haar
te bezitten voor zich.
Vraag daarbij niet met hoeveel leed dat alles is betaald, vraag ook niet naar het
opgestapelde onrecht dat er mee gepaard ging, luister niet naar de grommende wrok
die opsteeg uit de rijen der millioenen die het alles ondergingen als arbeidsslavernij.
Aanstonds zullen ook zij door de begeerte worden aangeraakt en hun deel eisen van
de opgestapelde rijkdommen en de veroverde macht. En moeten niet steeds
veroveringen betaald worden ook met mensenlevens? Moet niet voor de ‘vooruitgang’
worden geofferd? En als een trage, laffe en domme massa voor het offer terugdeinst,
heeft dan de heersersnatuur met de vooruitziende
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blik niet het recht om zo nodig duizenden, millioenen levens te nemen en te offeren
voor wat hij grootheid acht? Zo krijgt het leven der onbekenden, der armzaligen, der
massa nog iets van grootheid aan zich, als de heerser ze neemt om ze te offeren.
Zo is er vooral geredeneerd in de 19e eeuw, toen een snel voortschrijdende techniek
steeds meer welvaart schiep en een ongebroken optimisme de geesten beheerste; zo
wordt er ook nu nog wel geredeneerd, zij het met enkele niet ongevaarlijke wijzigingen
in de theorie. En toch is er ook een kritiek opgekomen, maar vooral een wijd verbreide
onbehaaglijkheid, hier en daar verdiept tot een bewust verzet en een vurige
opstandigheid. Sociale factoren van de laatste jaren hebben dit natuurlijk in de hand
gewerkt; maar de grote breuk met het zo even getekende ideaal van de zichzelf
verheerlijkende mens ligt in de wereldoorlog. Is deze misdaad, zo hebben wij ons
met ontzetting afgevraagd, het gruwelijk resultaat van een maatschappij, een techniek,
een wetenschap, die de mens met zijn heerszucht, zijn harde wil en onverschrokken
intellekt schiep - maar zijn wij dan trots al ons kennen en kunnen, trots onze macht
over bijna heel de aarde en onze stoffelijke rijkdom, niet op een principieel verkeerde
weg? De vraag werd teruggedrongen toen na 1918 de spanning van de oorlogsjaren
zich ontlaadde in een opvlammend idealisme: was niet in de Volkenbond een eerste
verwerkelijking van een internationale rechtsorde? Verbreidde zich niet snel een
pacifistische gezindheid? Namen internationale congressen van arbeiders geen krasse
besluiten tegen elke oorlog? Lichtte niet het visioen van een nieuwe cultuur? werd
niet gezongen en geloofd dat de zachte krachten het zeker zullen winnen? Maar de
vraag of wij niet op een principieel verkeerde weg waren met een maatschappij en
kultuur die praktisch de zichzelfgenoegzame mens in het middelpunt stelde, keerde
terug toen de nevel week van de tot optimisme omgeschapen oorlogsspanningen,
vooral toen bleek, dat ook na de ‘vrede’ een oorlogstoestand bleef en de
geweldsverheerlijkers de leiding bleven behouden. Daarbij zijn toen sociale schokken
gekomen, zo hevig en in zo grote omvang, als de mensheid ze nimmer te voren had
gekend. Tengevolge daarvan voelen allerlei sociale groepen, met name uit
middenstand, boeren en arbeiders, de grond onder zich wankelen;
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niet alleen bezit en privilegies maar ook vooruitzichten gaan verloren, en
bestaanszekerheid wordt een woord uit een ver verleden tijd. Daarbij openbaart zich
eerst nu als gevaar wat toch reeds sinds lang aanwezig was: een op de bodem van
vele harten wroetende angst. Waar de mens uit een vroegere (feodale) kultuur nauw
verbonden was met de natuur en haar rythme dat van zijn leven bepaalde, nam hij
als vanzelfsprekend daarin op de eeuwige wisseling van geboorte en dood - waarom
zou hij de dood vrezen, waarom het leven, als zij behoorden tot de door God
vastgestelde orde? Te minder omdat de Kerk in haar rythme dat der natuur opnam
en een veiligheid schonk in leven en in sterven? Doch de moderne mens der industriële
en handelskultuur, de mens der moderne grote steden, die de natuur op zijn best nog
bekijkt maar niet beleeft, die het geloof in de geestelijke grond van eigen Zijn in
deze wereld verloor en het geloof in God vernietigd meende, deze moderne mens
wordt aangevreten door een doodsangst die in een tijd van sociale krisis zich verhevigt
tot levensangst. En als dit een massaal verschijnsel wordt, als de massa wordt
losgeslagen, zowel uit haar economische als sociale en geestelijke zekerheden, wat
dreigt dan anders dan verwildering en chaos? Angst kan niet anders oproepen dan
de bestialiteit.
Dit alles wordt nog gevaarlijker door twee dingen, die mede de erfenis van het
jongste verleden zijn. Het eerste: er staan in onze kultuur geweldige machtsapparaten
met name de Staat en de gewapende machten van politie en leger; als massaas
gedreven door angst - die ook daar aanwezig is waar zij tot doodsverachting wordt
omgeschapen - zich op deze macht werpen, dan zitten wij midden in de burgeroorlog
en de diktatuur. Het tweede: wij zijn door de uiterst doorgevoerde ontwikkeling van
ons verstand zo hyperbewust, een bewustheid waarin het zedelijke, het waardebesef,
de menselijke verbondenheid, zeer weinig meetellen, dat een groep die zich als leiders
opwerpt en zonder gewetensreserves macht grijpt en hanteert, haar kansen heeft óók de kans van verheerlijkt te worden om haar bruutheid. Angst laat zich eerder
temmen door bruutheid dan door geest.
Uit dit alles komt dan opnieuw de vraag naar voren: wat dunkt u van den mens?
Ieder voelt wel: dat is nù geen vraag
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uit de filosofie of theologie, het is een van de centrale vragen van het harde leven
zelf. In de 19e eeuw was Kierkegaard een der weinigen die leed aan de mislukkingen
van het ideaal der zichzelfgenoegzame mensheid, die voelde hoe dit voerde tot een
gruwelijke vereenzaming en ontworteling; hij stelt dan de vraag: ‘Wo bin ich? Was
will das heiszen: Welt? Wer hat mich in das Ganze hineingelockt und lässt mich nun
da stehen? Wer bin ich? Wie kam ich in diese Welt? Warum wurde ich nicht gefragt?’
Het waren toen nog vragen van een zonderling, die men medelijdend voorbijging de hoogmoed der Selbstherrlichkeit was nog ongebroken. In de 20e eeuw, na de
wereldoorlog konstateert Max Scheler: wij zijn in de ongeveer tienduizend jaar oude
geschiedenis der mensheid het eerste tijdvak, ‘in dem sich der Mensch völlig und
restlos problematisch geworden ist; in dem er nicht mehr weisz was er ist; zugleich
aber auch weisz dasz er es nicht weisz.’ Het wordt ons in alle gruwelijke ernst
duidelijk: wij weten niet meer wat menselijk, wat beestachtig is - wordt niet
beestachtigheid uitgegeven voor menselijkheid? Wij weten niet meer wat
gewetenstrouw en innerlijke vrijheid is - worden niet gewetens geknecht en
innerlijkheid verkracht in naam der vrijheid?
De vraag naar het wezen van de mens wordt gesteld uit en door het leven. Wie
eenmaal stond op de bodem der overtuiging: de mens zichzelf genoeg, voelt de grond
wankelen en wegzinken. Dan zijn er twee wegen: die naar het benedenmenselijke,
die naar het bovenmenselijke. Hier neem ik mijn uitgangspunt weer op: voor ons
loopt de vraag uit op de alles beheersende andere vraag: die naar de verhouding
mens-God. Als de mens ‘geheeld’ zal zijn - het geldt voor het persoonlijk leven,
maar niet minder voor dat der kultuur - dan moet hij weer kunnen staan voor God.
Het zinnetje staat er. Zwarte letters op wit papier. Wie het leest niet met z'n intellekt
maar met de nood van de tijd èn het eigen leven in het hart, weet dat in de siddering
om onze armoede tegenover de vlammende rijkdom van Gods werkelijkheid alle
woorden breken. En toch moet het g e z e g d worden ook: heling des levens is eerst
daar, waar wij kunnen staan voor God, het leven richten naar Zijn Rijk.
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Het verband tusschen aanleg en overtuiging
Door P. Minderaa
Het zou mij verwonderen, wanneer onder mijn lezers iemand gevonden werd, die
aan het verband, dat we heden bezien, twijfelt. Onze eeuw is zoo ingesteld op het
betrekkelijke, op het subjectieve, dat we zonder verder nadenken al geneigd zijn aan
te nemen, dat dit verband er is, overal en bij ieder. En wij ontgroeiden wel zoo aan
een rationalisme van vroeger tijd, waarin gemeend werd, dat het verstand alleen eens
menschen levens- en wereldbeschouwing construeert, dat we de groote waarheid
erkennen in een bekend woord, naar ik meen van Voltaire: ‘Les grandes pensées
viennent du coeur’. Toch is dit alles niet zonder meer vanzelfsprekend en is het ook
herhaaldelijk anders gezien. En om de helderheid van mijn betoog te vergrooten, zet
ik achter dit ‘verband’ eerst eens een vraagteeken en wil ik beginnen het woord
‘aanleg’ van mijn titel eerst afzonderbjk te bezien. Met dit woordje ‘aanleg’ worden
we terstond in een bepaalde richting gestuurd, in de richting der verscheidenheid.
Want zoo te spreken van onzen aanleg, veronderstelt, dat er hier verschillen zijn van
beteekenis, dat de aanleg van den een een andere is dan die van zijn buurman en dat
niet maar in dien zin, dat wij apparaten zijn van verschillende qualiteit, de een wat
fijner registreerend dan de ander, de een voor deze zijde der wereld gevoeliger, de
ander voor gene, maar dat deze aanleg in ons veroorzaakt diep-ingrijpende verschillen.
Het woord aanleg stuurt onze beschouwing ook anderszins. Men gebruikt het zoowel
aangaande den geest als aangaande het lichaam. En een eerste ding, dat ik nadrukkelijk
wil vaststellen is dit, dat in de menschelijke persoonlijkheid, in het ik, het lichamelijke
en het geestelijke onscheidbaar zijn vereenigd. Al te veel zijn die beide in stelsels
van allen dag van elkaar gescheiden. En zonder hier op de zeer moeilijke
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wijsgeerige vragen in te gaan, die over het verband van lichaam en ziel te stellen
zijn, ga ik uit van hun beider eenheid in het ik, in de persoonlijkheid, waarbij ik mij
op de onderzoekingen van de moderne psychologie zou kunnen beroepen. Eerst dit
ik geeft èn aan lichaam èn aan bewustzijn hun typisch menschelijk karakter en waarde;
zonder dit ik is het lichaam een machine, het bewustzijn een kaleidoscoop.
Wat is nu nader omschreven dit ik, waarin ieders eigenheid, ieders aanleg zich
openbaart? Een gangbare opvatting ziet dit zoo, dat dit geheimzinnige ‘ik’, deze
persoonlijkheid, de som is van de verschijnselen van het bewustzijn. In de eerste
plaats zou men moeten zeggen van bewustzijn en lichaam. Maar het ik is heelemaal
niet de som, het eindresultaat. Vele moderne psychologen stellen het ik niet aan het
einde, maar aan het begin. Voor hen is die eigenaardige gestalte en uiting van ieder
ik niet te verklaren als een som of resultaat van bij ieder mensch verschillende
factoren, maar is dit ik de eerste, oorspronkelijke, scheppende eenheid, die reeds als
het ware op zichzelf gesteld (doch dit alleen voor het denken) eigen kleur, keus,
geaardheid, kortweg a a n l e g heeft, en zich in de uitingen van bewustzijn en lichaam
openbaart. Men voelt, dat bij deze zienswijze de aparte aanleg van ieder onzer, van
elk mensch een veel sterker nadruk krijgt. Wij kunnen maar niet de onderscheidingen
verklaren uit invloeden en factoren, die van buiten inwerkten, gezondheid, milieu,
opvoeding, werkkring, tijdskarakter enz., waarachter dan een soort algemeene mensch
zou staan, een overal gelijke normaalvorm; met deze verklaring komen we toch ook
werkelijk niet uit. Wie zou durven beweren, om een voorbeeld over te nemen dat ik
las, dat indien bij Beethovens geboorte een ander kind in zijn plaats ware
ondergeschoven, die dus al de invloeden van Beethoven zou ondergaan, dit kind ook
straks de 9e symphonie zou hebben geschreven? Zoo onnoozel is wel heden niemand
meer, zal men zeggen; maar gij vergat bij dit ongelukkige voorbeeld misschien ook
het belangrijkste, de overgeërfde factoren. Terecht, en in die overgeërfde
persoonlijkheidsfactoren zit ten eerste juist een oorspronkelijke eigenaardigheid, die
het ik reeds stempelde voor de geboorte maar ten andere weten we wel, dat we ook
met deze factoren niet toekomen om een bepaalde
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persoonlijkheid te verklaren. Men is heden ten dage meer geneigd in hen een zeker
grondplan te zien, dat tot allerlei mogelijkheden aanleiding kan zijn. Het ik, bij het
opgroeien steeds meer zich zelf stellend tegenover het andere, niet-ik, de wereld,
heeft de behoefte met dat andere klaar te komen, zich tegenover dat andere te
begrenzen. Natuurlijk oefenen daarop de factoren van buiten grooten invloed, spelen
ze mee in het groote proces, geven ze hier kansen, sluiten ze ginds mogelijkheden
af. Maar zien wij niet evenzeer en bij de grootsten van ons geslacht een levensgang
in strijd met deze factoren van milieu, ja ook van overerving? Hebben niet de sterksten
dikwijls hun eigen bestemming gevolgd, door deze gewoonlijk ‘aanleg’ genoemde
factoren te overwinnen?
Deze persoonlijkheidsaanleg bezie ik thans in verband met overtuigingen.
En dus stel ik de vraag: hoe komt een mensch, een denkend mensch tot zijn
overtuigingen die voor hem een beslist waarheidskarakter dragen, een zóó moeten
zijn en een niet anders kunnen, of m.a.w. die hij als objectief ervaart? Want waar
van overtuiging sprake is, daar denken we niet aan een meening min of meer met
waarschijnlijkheidsbesef geuit, maar die men met alle genoegen voor een betere
geeft. Van een overtuiging is men inderdaad overtuigd.
Het klinkt ontgoochelend, maar het dient toch gezegd, dat de objectieve waarheid
hoogstens een denkbaar begrip is, maar zich onder ons menschen nergens op zichzelve
vertoont. En dat dus het bewustzijn van absoluutheid, dat ieder overtuigde heeft, een
waan is, wanneer zijn overtuiging van een hooger standpunt, van een meer dan
menschelijk kon worden beschouwd. Ieder heeft slechts zijn eigen, dus subjectieve
objectiviteit, een schijnbaar onmogelijke combinatie. Er is natuurlijk graadverschil,
er is een stijgen tot de hoogstmenschelijke benadering, maar de waarheid zelve, de
objectieve blijft de nooit te bereiken limiet. Wie dat voor het eerst beseft, wordt er
door geschokt, ik hoop er op te kunnen wijzen, dat dit alles niet zoo rampzalig is.
Maar eerst wil ik het tot stand komen van een overtuiging nader ontleden.
Mag ik het ruwweg als volgt schetsen:
Wij beginnen met de waarneming, op grond van onze waar-
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nemingen vormen wij voorstellingen, begrippen en het eigenlijk denken bouwt met
begrip en voorstelling het oordeel, de overtuiging. Er zijn onderzoekers geweest, die
de menschelijke geest eigenlijk beschouwden als een gevoelige plaat, die passief
opneemt, wat van buiten gegeven wordt, reageert op indrukken en prikkels. Zij
meenden in statistieken tabellen te kunnen opstellen van de afzonderlijke prikkels
en de daaraan beantwoordende afzonderlijke reacties. Zij gingen consequent zoover,
dat ze liever dan te zeggen ‘ik denk’ zich aldus wilden uitdrukken, ‘het denkt in mij’.
Ook zoo, dat zij voor de duidelijkheid nog even opgemerkt - kwam er geen objectief,
bij allen overeenstemmend beeld. Om te blijven bij het beeld van de gevoelige plaat,
niet alle platen, zelfs niet van hetzelfde merk leveren bij gelijke bewerking, gelijke
resultaten. Er is noch hier, noch bij het zoo passief gedachte menschelijk denkapparaat
volkomen gelijkheid. Maar de geest is niet zulk een apparaat en allerminst passief.
De geest is reeds in de waarneming voortdurend actief, ze kiest naar haar eigen
grondaard, ze heeft haar voorkeur en antipathie, ook al worden die niet als zoodanig
bewust. Daarbij komt, dat het menschelijk geestesleven nooit een aaneenschakeling
is van aparte, gescheiden momenten; het heele ik, de heele mensch uit zich in iedere
actie. Wel staat één ding, een waar te nemen object bijv., in het centrum, maar in een
zekere vaagheid doet al het andere mee, zoowel in den mensch (zijn
levensgeschiedenis, verwachtingen) als daarbuiten (de nabije en verwijderde omgeving
van het waar te nemen voorwerp). Wetenschappelijk uitgedrukt, er zijn geen op
zichzelf staande (‘reine’) waarnemingen, er is steeds een complex-bewustzijn. Een
eenvoudig voorbeeld: ge weegt een voorwerp op de hand en vindt het zwaar, uw
hand droeg nl. juist daarvoor niets of een veel lichter ding, of ge zijt gewoon weinig
en licht te tillen. Maar datzelfde voorwerp neemt ge waar als licht, nadat ge
verscheidene zwaardere hebt opgeheven. En een van geheel anderen aard. Hebt ge
u wel eens afgevraagd, hoe het komt, dat de natuur, een landschap altijd als schoon
zich aan u vertoont, als een schoone harmonie van kleuren, lijnen, afmetingen, terwijl
een foto van een brok natuur dat in veel mindere mate doet? Omdat ge, zelf de natuur
waarnemend, altijd actief bezig zijt.
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Ge neemt maar niet al het gebodene gelijkelijk op, maar ge kiest en vooral ge grenst
af. Ge neemt telkens met een oogopslag een zeker brok uit het landschap dat zich
tot een evenwicht van kleur, lijn enz. laat brengen en ge zet dat, als waart gij de
schilder zelf, in het lijstje van uw omgrenzing. Wat dit schoone beeld zou verstoren
laat ge weg. Ieder schoonheidsgevoelige handelt onbewust bij zijn bewonderend zien
als de teekenaars van Japansche houtsneden bewust doen. Zooals bij hen de oranje
handteekening, nu eens hier dan daar geplaatst, de sluitsteen is, die het magnifieke
evenwicht der kleuren volmaakt, zoo neemt gij een stuk wolkenhemel, een
heuvelhelling (maar niet de volgende, die teveel is) om uw landschap schoon te zien.
Ziet gij haar op deze wijze ook objectief? Een antwoord is overbodig. Niet zonder
reden valt over smaken dan ook niet te twisten. Niet met anderen, maar ook niet met
ons zelf. Wij zelf kiezen nu eens zoo, dan anders, naar gelang ons ik het andere in
ons leven behoeft.
Zulke voorbeelden kan men zoeken tot in 't oneindige. Dit alles gold pas de
waarneming en die vormt nog lang geen overtuiging. De geheele weg tot dit eindpunt
zal ik niet analyseeren, wij bleven dan geheel in het theoretische. Slechts eenige korte
opmerkingen:
1o. Onjuist is de meening, dat wij bij ons voorstellen en denken alleen bezig zijn
te verwerken wat de waarneming ons gaf. Wij zijn in werkelijkheid voortdurend
bezig de resultaten van onze waarneming te verwijden in ruimte en tijd, in verband
te brengen met het andere, aan te vullen met onze eigen voorstellingen, ja een wereld
onzer fantasie naast die ervaringswereld te construeeren en de waarnemingen daarmee
te doordringen of zelfs te verjagen.
2o. Het met de herinnering herscheppen van waarnemingen om ze dan in 't denken
te verwerken is inderdaad altijd een opnieuw scheppen, een omscheppen. Het
herinneringsbeeld is nooit congruent aan de werkelijkheid. Waanneer men op een
congres allen aan 't ontbijt verzoekt een beschrijving te geven van de vergaderzaal,
die men zoo dikwijls met sympathische belangstelling heeft bezien, ontvangt men
ongetwijfeld een bonte staalkaart van zalen.
3o. Oordeel, begrip, denken zijn nooit een zuiver logisch
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proces, maar de heele mensch speelt er met gevoels- en wilsleven in mee, zoodat het
oordeel veel meer is dan een logische conclusie; eerder een levensuiting van het ik,
dat zich meedeelt. Als mijn ik het genot van een vrucht wil, pluk ik hem met de hand,
en ik spreek het oordeel: die vrucht is heerlijk.
Dit gesproken oordeel is een levensuiting van mijn heele ik met zijn aanleg naar
lichaam en ziel, evengoed als de plukkende hand zulk een uiting was.
Inderdaad ook ons denken, ook onze overtuigingen zijn uitingen van een zeer
bepaald aangelegd ik. Dat ervaart al te zwaar hij die geroepen wordt voor en over
anderen een objectief oordeel te spreken. Men vergist zich schromelijk, wanneer
men meent dat het objectieve oordeel hier zou zijn het natuurlijke, of echte en de
subjectieve elementen een verknoeien van de natuur.
In waarheid is de objectieve oordeelsspreuk een onbereikbare limiet en om haar
zoo dicht mogelijk te naderen moet de mensch wilskrachtig zijn tegen zijn natuur
in. Een der nieuwere psychologen (Müller-Freienfels: Das Denken und die Phantasie
II, 14) spreekt hier van een ‘höchst künstliche, anerzogene Haltung, die nur durch
sehr komplicierte Willensakte und Gewöhnungen annähernd erreicht wird’. Dit is
in andere woorden de zeer moeilijke taak een oogenblik zichzelf en heel de eigen
kijk uit te schakelen en zich in te denken en in te voelen in de wereld van anderen.
Aan de hand van de beschouwingen van Müller-Freienfels in zijn belangwekkende
‘Das Denken und die Phantasie’ laat ik hier, schematisch samengevat en ontdaan
van vakgeleerdheid, een concreter opsomming volgen van de factoren die reeds de
waarneming en straks de overtuiging beïnvloeden. M.-Fr. komt tot zeven groepen:
1o. de factoren ontleend aan het driftleven met het zich daarbij aansluitend besef
van vervulling of ontbering. Daarbij moet bedacht, dat steeds meerdere driften tegelijk
werken, tezamen of tegen elkaar in. Niet onaardig spreekt M.-Fr. van een ‘Concert
der Triebe’. Hier doet zich vooral de climax gelden: instandhouding des levens,
verwijding- en verhooging des levens. In het sociale monden hier uit vijandschap en
vriendschap. Verder spelen natuurlijk een groote rol de
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geslachtsdrift en wat men zou kunnen noemen ouderdrift.
2o. oefent invloed de wijze, waarop het ik optreedt (Subjectsmodificaties). Er kan
zijn een dof, zich slechts vaag van het andere onderscheidend ik-gevoel als bij de
dieren evenzeer als een scherp-afgegrensde eigenheid. De grenzen kunnen ook
uitgewischt doordat het ik zich inschakelt in een grooter groep of zich in een ander
ik geheel verplaatst (levendig fantasieleven, acteeren).
3o. is van groot belang of het voorwerp, de mensch, de theorie enz. waarover een
oordeel zal worden geveld ons een lust- of onlustgevoel geeft of algemeener of er
van aanpassing en bereidheid in ons ik sprake is, of van een gebrek aan die beide.
4o. wordt ons denken wezenlijk beïnvloed door de wijze waarop het denkproces
zelf verloopt, de intensiteit, het tempo, het rythme, de energie of de matheid enz.
5o. is een belangrijk moment het al of niet optreden van spontaneïteit, waarbij het
ik zichzelf als oorzaak of aandrang tot zijn denken ziet en daardoor een wilsactie,
een streven naar de overtuiging wordt ingevoegd. Het typische kenmerk hiervan is
de opmerkzaamheid.
6o. treden er wezenlijke verschillen op, doordat het ik zijn eigen denken laat
beïnvloeden door waardebepalingen van boven-individueelen aard, waardoor hij als
't ware zijn eigen oordeel nog eens opnieuw beoordeelt. Bedoeld zijn de
bóven-individueele waardebepalingen van socialen, ethischen, aesthetischen en
religieusen aard.
Tenslotte mag hier:
7o. ook niet verzwegen, dat ook een omgekeerde beïnvloeding plaats heeft niet
van het ik uit naar het object, maar van het object op het denkend ik. De aard van
datgene, waarop de waarneming zich richt, waarop de overtuiging betrekking heeft,
speelt in de subjectieve factoren terug. Ons zieleleven is zoo georganiseerd, dat
bepaalde driften en bepaald gevoel zich richten op bepaalde objecten. Bij iedere
primitieve ziel (van kind of natuurmensch) treedt het ik met een sympathiek oordeelen
en een grijpende actie op tegenover schitterende voorwerpen en zoete spijzen. Een
bepaalde beslissende ervaring in een menschenleven stuurt zijn zieleleven in een
eigen richting,
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buigt als het ware onder invloed van dat beslissende alle latere waarnemingen en
oordeelen in die richting om.
Van de meeste genoemde factoren zijn voorbeelden overbodig. Ieder weet hoe
zijn overtuigingen beïnvloed worden door bijv. de drift het eigen ik omhoog te voeren,
door het zich met anderen solidair weten, door sympathie of antipathie, door de
normen van zijn milieu, door de energiespanning van zijn eigen denken. Ik wil
trachten het samenwerken van zulke factoren in twee voorbeelden voor u te stellen,
het beschouwen van een berglandschap en de overtuiging aangaande den oorlog. Gij
staat na een prachtige, pittige bestijging op hoog-vooruitspringend uitzichtspunt en
gij bewondert. Ik neem aan dat uw ik sterk kent de drift naar levensverwijding en
-verhooging, ge interpreteert dat in het landschap als verheven vrijheid. Gij zijt
tesamen met uw kinderen, die wat waaghalzig zijn en wier tocht naar een nog hooger
punt u verontrust. In uw oordeel over het landschap komt nu het trekje: het is toch
unheimisch. Gij waart eerst moede na de zware klautertoer en de matheid ook in uw
denken sluierde alles in; maar nu rust ge heelemaal uit, de energie keert terug, uw
opmerkzaamheid is gespannen, want ge hebt dit doel met groote spontaneïteit gewild.
En dus zegt ge: nee, maar nu zie ik pas hoe schitterend het is! Of wel ge zijt
opgestegen met vrienden, met wie ge nauw samenleeft. Boven gekomen is het u,
minnaar van het meer lieflijk landschap wat barsch, maar het ‘wij’ van de groep
beïnvloedt uw ‘ik’ en ge ervaart solidair deze schoonheid veel sterker, dan wanneer
ge alleen waart. De berghut met zijn romantische verkwikking is vlak voor u en
vervult u met lust-gevoel en ziet, uw oordeel over 't landschap stijgt weer verscheiden
graden, ook al betrekt de lucht. Maar helaas dichterbij gekomen blijkt de hut buiten
exploitatie en gesloten; is uw gevoel van onlust niet een beetje schuld aan uw oordeel:
‘wat is het hier toch eigenlijk neerdrukkend verlaten?’
En nu mijn tweede voorbeeld, waar de beïnvloeding ernstiger is, omdat het geldt
een levensvraagstuk van den eersten rang: de oorlog. Niemand zal kunnen ontkennen,
dat allerlei modificaties optreden naar gelang de zelfhandhavingsdrift spreekt of niet
(of ge mee moet doen of toe moogt zien, denk aan het groote woord van de helden
in de étappe en het zwijgen
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aan het front), dat drift tot zelf-verhooging zich den oorlog tot een schoon romantische
ridderstrijd verdroomt, dat het opgenomen worden in een solidaire groep eigen oordeel
troebelt (denk aan de meesleepende oorlogspsychose), dat het beoogen van een
bepaald doel, dus de spontaneïteit, inwerkt op het oordeel of déze weg geoorloofd
is, dat tegenslag en afmatting ook de algeheele houding tegenover den strijd wijzigt,
dat de ethisch-religieuse waardebepalingen van het milieu, die van de geboorte af in
het bloed en de aanleg zijn opgenomen, de overtuiging sturen ook wanneer gij er
tegen in opstand komt; het kan zijn dat uw meest eigen ikheid zich verzet tegen wat
vrienden en ouders gelooven en prijzen - weer een bewijs voor de oorspronkelijkheid
van het ik ook tegenover erfelijke factoren - gij zult dan door de weerstanden, die
ge overwint een feller, consequenter overtuiging krijgen. De scherpste tegenstander
van een overtuiging of beweging is de renegaat.
Wij komen zoo langzamerhand tot vrij pessimistische gevolgtrekkingen. Als een
mensch zoo uit eigen ik denkt en schept, dan leeft inderdaad ieder binnen eigen
wereld, onbereikbaar voor den naaste, in volstrekte eenzaamheid, dan is alle verkeer
tusschen de zielen verwarring en waan. Wij zullen er inderdaad niet voor moeten
terugdeinzen in laatste instantie de eenzaamheid te zien van ieder ik. Juist zij die het
diepst en eerlijkst leven, komen hier tot smartelijke ervaringen. En deze ervaringen
worden daar gedaan, waar de hoogste inzet is, de vermetelste worp wordt gedaan
naar de vereeniging, in het leven der liefde. Wat onbereikbare limiet is in het logische,
wordt voor momenten mystisch gegrepen of liever ontvangen; dan gaat de liefde aan
alle overtuiging te boven. Maar in het naast elkander staan van vrienden en beminden
als denkende wezens kan de zucht naar begrijpen en eens-zijn vernietigend zijn.
‘Comprendre,’ zeide Balzac, ‘c'est égaler.’ En wie maakt zulke ongelijksoortigheden
gelijk zonder schade? Zijn de partijen niet gelijk van postuur, dan wordt het
gelijk-maken spoedig annexeeren, het tweede nog funester dan het eerste. De echte
liefde echter buigt voor het in het wezen der wereld gegeven verschil, ‘achtende de
een den ander uitnemender dan zichzelve’.
Naast de onoverbrugbare kloof tusschen de individueele
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overtuigingen bleek ons in de gegeven voorbeelden ook in overvloed de
wisselvalligheid van het ik-zelf. Dit is een geliefkoosd thema van onzen modernen
tijd; de man die met een zeer scherpzinnige, virtuose uitbeelding daarvan tot
verbijsterende resultaten kwam is de Italiaansche tooneelschrijver Pirandello. Bij
hem inderdaad wordt elke overtuiging een waan, een onmogelijke poging van den
menschelijken geest om het redelooze oerleven, dat in hem woelt vorm te geven. En
hij laat ons de tragi-comedie dezer menschheid zien, die van vorm tot vorm, van
overtuiging tot overtuiging zwaaiend, niet kan noch wil inzien, hoe dwaas haar waan
is van zich-zelf te zijn en van absolute waarheden. Zoo geeft hij ergens de volgende
intrigue:
Een vrouw heeft haar beminde vlak voor hun huwelijk in zelfmoord gedreven
door zich aan een ander te geven. Over deze daad spreken twee vrienden: A. verdedigt
haar, zij doorzag, heet het, volmaakt, dat dit zóó begeerde huwelijk zijn ondergang
werd, haar daad was een laatste wanhopig middel dit te voorkomen. B. ziet in de
daad alleen daemonische boosheid. A. straks alleen, doorziet zichzelf, ontdekt als
motief van zijn verdediging eigen liefde voor de vrouw. Hij wil dat onderdrukken
en... slaat naar 't oordeel van B. om. Ondertusschen is B. in eenzaam peinzen bekeerd,
komt dat aan A. biechten, maar wordt nijdig afgewezen. Nu komt de vrouw zelf tot
A., ze dankt hem: ‘met uw woorden heeft u mij gered’. A. zwaait naar zijn eerste
oordeel terug. De vrouw vertelt hem alle motieven, die de laster bij haar zocht. A.
straks weer alleen en in twijfel denkt: misschien was dat toch de eigenlijke grond.
Dan komt de minnaar, ook hij speelt het stuivertje-wisselen mee. Eerst als hij
tegenover de vrouw staat heeft alle begoocheling der oordeelen uit; zij storten zich
in elkanders armen, snellen weg, geketend, zegt Pirandello, door een macht, die
evenzeer liefde is als haat.
Ik geloof dat zijn werken van groote waarde zijn voor zelfkritiek (afgezien hier
geheel van hun aesthetische waarde), maar dat ook hier de troostelooze psychologie
er achter beinvloed is door de aanleg van den auteur, zijn cynisch, meedoogenloos
ontledend intellect, waaraan de mystieke verbanden ontgaan. Dat de moderne
psychologie steeds meer van een
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oorspronkelijk ik uitgaat, weliswaar aan velerlei beïnvloeding onderhevig, maar in
den grond constant, is tegenover deze voorbeelden een goed ding.
Wij behoeven echter ook overigens niet zóó pessimistisch te zijn, als het scheen.
Wel is ieder zich ontplooiend ik, een eigenheid, maar er is in ons een sterk
aanpassingsvermogen, gegrond in ons gemeenschappelijk bloed. Zooals de individuen
aan elkander aanpassen in de praktijk des levens, zoo doen ze het ook in overtuigingen.
Hier werken nu de invloeden van buiten krachtig mede, traditie, opvoeding, milieu,
volks- en tijdsverband. Men moet hier scherp onderscheiden. Er is een bewuste
aanpassing, bewust gevoeld als een verloochenen van het beste eigene, de
verloochening die wij aanduiden met het booze woord compromis. Maar er is ook
een nauw- of niet-bewuste aanpassing, waaraan - gelukkig - ook de scherpste
zelfcriticus niet ontkomt. De grens tusschen die beiden trekt het geweten.
Op grond van deze aanpassingen en natuurlijke verwantschap valt de wereld wat
overtuigingen aangaat niet uiteen in millioenen gescheiden individuen, maar zijn de
menigten terug te brengen tot min of meer omgrensde typen, die zich dan bij de
vorming der overtuigingen min of meer op gelijke wijze gedragen.
Ik kan ook hier slechts grepen doen. Het sprekendst worden de typen als men
tegenstellingen met elkander confronteert. Zoo staan de agressieve naturen tegenover
de sympathische, de gevoelsmenschen tegenover de wilsmenschen en
verstandsmenschen, de ikheden met een statisch geestesleven tegenover die met een
dynamisch, zij bij wie de aanschouwelijke fantasie vooropstaat tegenover de abstracte
denkers, het vrouwelijke geestesleven tegenover het mannelijke. Verscheidene andere
indeelingen zouden hieraan zijn toe te voegen. Ik blijf nu zooveel mogelijk concreet
en tracht u uit beroemde voorbeelden der geschiedenis te doen zien hoe hier het type
zich uitleefde in de overtuigingen vooral op wijsgeerig en godsdienstig terrein1).
A. agressieve en sympathische naturen, dus neiging tot aanval en verweer naast
neiging tot samengaan en verbinden.

1) Gaarne gebruikmakend van velerlei materiaal dat Müller-Freienfels geeft.
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Onder verscheidene volken overheerscht het agressieve type en dat speciaal in hun
volksdeugd. Zoo met name de Perzen, de Joden en de Franken. Over de Romeinen
kom ik in ander verband te spreken. Ziet nu naar de overtuigingen. Bij de Perzen
ontwikkelt zich het zeer strijdbare Parsisme. Heel de wereld valt uiteen in de beide
kampen van Ormoezd en Ahriman. Het zedelijk-religieus leven van den mensch is
één aanhoudende dappere strijd in de gelederen van den lichtgod. Volk en type zijn
daarbij geenszins ident; hoogstens stempelt een bepaald type de uitingen van een
volk, omdat het de overhand heeft. Het is volkomen begrijpelijk, dat zich èn bij de
Perzen èn bij de Joden èn bij de vroege Grieken allerlei tegenstroomingen in andere
typen door de reactie te sterker ontplooiden. Naast de strijd-godsdienst, treedt de
innerlijkste mystiek.
Uitgesproken agressief is het godsbeeld bij de Joden, zooals zich dat ontwikkelde
in de eeuwen van hun eindeloos vechten met andere stammen. Jahve is boven alles
‘oberster Kriegsherr’. In strengste afscheiding uit zich de afweer, in vloek en
verdelging de aanval. En hoe geheel anders worden de overtuigingen gekleurd (om
het zoo zacht mogelijk te zeggen) als het Christendom zich uit het Jodendom, deels
in reactie tegen het Jodendom ontwikkelt. Het sympathische beteekent geenszins een
pitloos alles met alles vereenigen kunnen, een alles goedvinden en accepteeren. Jezus
die als de sympathische mensch bij uitnemendheid mag genoemd, bewijst dat ten
overvloede (de Pharizeërs). Maar nu worden de accenten toch wel verlegd. Van den
grooten oorlogsgod van de eigen stam naar de groote Liefde, die in genade alle
menschen aanneemt.
In de verdere ontwikkeling van het christendom zien we minder scherp, maar nog
duidelijk genoeg de beide accenten. Stel Paulus en Petrus naast Johannes, Franciscus
naast de Jezuïten, Thomas à Kempis naast Calvijn, waarbij men bedenke, dat deze
persoonlijkheden natuurlijk door vele factoren werden beïnvloed en nooit onder een
typenaam zijn te vangen. Toen de zeer krijgszuchtige Franken het christendom
aannamen op politieke gronden, werd dezelfde Heiland, die gebood aan den aanrander
ook de andere wang toe te keeren, in den Heiland tot een primitieve oorlogsgod.
Op 't gebied der wijsbegeerte zien we den Griek Heraclitus,
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heel zijn leven in felle burgertwisten verward den strijd verklaren tot den Vader aller
dingen en in de moderne wijsbegeerte leert Schopenhauer, de in zijn steigerend
geluksverlangen teleurgestelde, de in matelooze eerzucht verbitterde, dat deze wereld
de zelf-verwerkelijking is van een blind-woedende, nooit bevredigde levenswil.
B. Een tweede groepeering was die van verstands-, gevoels- en wilsmenschen.
Zien wij weer eerst naar het religieuse leven. De verstandsmenschen uiten zich hier
allereerst als de schriftgeleerden, van wie de goede zuivere vertegenwoordigers
eenvoudig niet rusten kunnen voor hun religieus leven in heldere en onomstootbare
formules is vastgelegd. Overwoekert het verstandsleven het gevoel geheel, dan krijgen
we de schriftgeleerden in den boozen zin, de letterknechten, ketterjagers.
De gevoelsmensch daarentegen heeft een innerlijke angst voor de strakke formule.
Religie en stilte hooren voor hem bij elkaar; woorden worden daar spoedig ontwijding.
Hij is doordrongen van het boven-redelijke van alle echte religie, hij speurt het
goddelijke noodgedwongen vaag waar de schriftgeleerde niets te formuleeren heeft,
zijn geloof is niet een vorm van weten, maar een mystische gevoelsband. Men vindt
deze religieuse houding natuurlijk vooral bij de dichters, de lyrici en als zij het in
overtuiging uitspreken - het gevoel kan gepaard gaan met een scherp intellect, dat
behoeft toch niet gezegd - zien hun woorden er geheel anders uit dan die der
schriftgeleerden. Pantheïsme en Theïsme ontleenen zeker voor een deel hun
tegenstelling aan zulke aanleg-verschillen.
Op 't gebied der wijsbegeerte heerscht geenszins, zooals men zou kunnen
vermoeden de verstandsmensch oppermachtig. Wijsbegeerte wil eigenlijk het
onmogelijke: van uit onze zoo subjectieve en beperkte ik een samenvattend
beschouwen van het zuivere en volledige zijn. De verstandswijsgeer legt zich bij de
brokstukken neer en geeft het eigenlijke doel in zelfbeperking op. Zoo deden sceptici
van allen dag of de positivisten, die zich alleen wenschen bezig te houden met het
wetenschappelijk-verstandelijk kenbare.
Maar de anderen geven niet op. Zij willen toch het ‘Gesamtbild’ en vullen het
ontbrekende aan uit intuïtief gevoel, doelbewust willen. Bij den gevoelsmensch blijft
zich dat ver-
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raden in het onsystematische. De intuïtie en phantasie brengen hen tot prachtige
erupties, die echter zich niet aaneensluiten tot een systeem. Hun denken schrijdt niet
van schakel tot schakel, maar springt, hun overtuigingen kleeden zich in lyrische en
uitbundige taal. Sprekende voorbeelden zijn Nietzsche en Rousseau.
Een prachtig voorbeeld voor den wilsmensch in denken en religie is de Romein.
In zijn taal uit zich het wilskarakter op allerlei wijze: om maar één ding aan te stippen:
hij maakt geen scherp onderscheid tusschen de wil en de wensch (waar de wil niets
uitrichten kan), evenmin tusschen doel en gevolg. De intellectueele Griek grenst hier
juist zeer nauw af. En wanneer deze mensch zich richt tot zijn goden in gebed, dan
wordt ook daar wat alleen wensch kan zijn als wil geuit. De gebeden zijn koud als
decreten, zij behelzen als notariscontracten een opsomming van plichten die vervuld
zullen worden, opdat dan ook naar recht en wet vervulling van de goden te wachten
is. Zoo stempelt het overwegend wilselement niet alleen hun historische cultuurtaak
als organisatie, wetgeving, heerschen, maar ook de vorm en inhoud van hun denken
en godsdienst.
C. Het verschil tusschen de statische en dynamische mensch blijkt duidelijk, zooals
terecht menigmaal is opgemerkt bij de beroemde zaaier van Millet en de na-teekening
van van Gogh. Deze nateekening werd een volstrekte om-teekening. Bij Millet de
statige zaaier in evenwicht schrijdend tusschen de vaste kontoeren van land en hemel.
Bij v. Gogh begint alles te bewegen en te leven; hemel en aarde worden een spel van
vurige lijnen en zelfs in den zaaier zelf schijnt alles te bewegen. De statische mensch
ziet dus de natuur geheel anders dan de dynamische; beiden uiten zich ook
overeenkomstig. Denkt aan de rustige zekerheid van het evenwichtige.
Parthenon en de zich in een waas verliezende gothieke beweging van den dom te
Milaan. In de Grieksche wijsbegeerte stonden een tijdlang deze typen tegenover
elkaar in de partij (de Eleaten) die zeide, dat alle beweging waan was en het zijn in
volmaakte rust en Heraclitus, die geen rust erkende maar alleen beweging zag. Dat
het dynamische in den regel samengaat met het agressieve (zooals bij dezen
Heraclitus) liet zich vermoeden.
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Een merkwaardig voorbeeld hoe een overtuiging ombuigt naar ons type, geeft de
uitspraak van een dier Eleaten, dat een vliegende pijl in rust is. Hij geeft een logische
redeneering: de pijl is een voet lang en vliegt 10 voet per seconde. Dus neemt hij in
iedere tiende secondedeel een ruimte in gelijk aan zijn lengte. Ruimte innemen =
rusten. Een som van vele rust-toestanden blijft altijd rust. Maar de werkelijke grond
van deze uitspraak is niet deze achteraf bedachte redeneering, maar de statische
aanleg, die ook van een bewegend voorwerp allereerst de oneindig-kleine
rustmomenten waarneemt. Hij ziet een pijl, een vogel niet door de lucht bewegen,
hij ziet hem eens of meer op bepaalde plaatsen in de lucht bestaande.
D. En ook over het vrouwelijke naast het mannelijke maar een enkel woord. Het
spreekt vanzelf dat deze typen zich met de andere kruisen. Er zijn verstandsvrouwen
en gevoelsmannen enz. Toch is algemeen opgemerkt, dat bij de vrouw de
ontwikkeling, die zich in de puberteitsjaren voltrekt, van een overwegend gevoelsen ervaringsleven tot meer reflexie en abstractie, minder definitief is, dan bij den
man. Zij blijven dichter bij het kind en bij de natuur, zij zijn dan ook bij aanleg
voorbestemd als leidster van het kind, minder van de mannel. jeugd in het eind van
de puberteit. Heymans in zijn bekende boek zegt verder, dat bij de vrouw de
bewustzijnsgraad hooger is, de omvang kleiner. Vandaar dat zij zich scheppend
allereerst lyrisch uit, zeer weinig samenvattend wijsgeerig. Vandaar ook dat de
vrouwelijke vertelkunst sterk lyrisch is geaccentueerd, vooral als heldenvereering,
men denke aan Selma Lagerlöf. Vandaar ook dat de vrouw geneigd is tot uitersten,
de hoogere bewustzijnsgraad maakt haar tot een snel overtuigde ook buiten de rede
om. Omgekeerd houdt zij met gelijke intentie aan het aangenomene vast en laat zich
niet spoedig door bewustzijnsinhouden overtuigen. Zij is òf conservatief òf avantgarde.
Vrouwen waren de stuwkrachten in groote revolutionaire bewegingen, vrouwen
hielden het langst het voorbijgegane vast. Vrouwen laten zich het eerst boeien door
nieuwe ideeën, dikwijls met een scherpe intuïtie vooruitziende, vrouwen ook worden
het eerst slachtoffer van wijsgeerige en religieuse humbug.
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In enkele korte verwijzingen werden personen en overtuigingen op velerlei historisch
gebied aan de hand van deze psychologie verklaarbaar getoond. Het is ongetwijfeld
van groote, ook praktische beteekenis de figuren van eigen tijd, tegenover wie ons
eigen subjectief oordeel zoo beperkt en zoo quasi-absoluut optreedt, van uit zulk een
gezichtshoek te bezien. Centrale persoonlijkheden als Mussolini, Stalin, Hitler enz.
en de bewegingen, die zich om hen scharen in blinde vereering of hen bekampen in
even blinde haat, kunnen ons op dezen weg menschelijker, begrijpelijker, zuiverder
te waardeeren worden. En ik behoef wel niet te onderstrepen, dat de veelsoortige
geschetste beïnvloeding ook in ieder onzer op de schijnbaar zoo onafhankelijke
overtuigingen inwerkt. Wanneer deze dingen niet worden doorzien en toegepast,
staan personen en richtingen als vreemden tegenover elkaar, is de strijd zonder eind
en zonder erbarmen, waar liefdevol inzicht had kunnen doordringen tot een minstens
verwanten achtergrond der ziel. Het is de vloek van dezen tijd, hoe hoog ze ook
wegloopt met psychologie, dat de toonaangevende bewegingen van zulk liefdevol
inzicht gespeend zijn. En natuurlijk, dan moet de gevoelsmensch, die zich mystisch
door genade bezocht roemt, zoo dwaas zijn de formuleeringsbehoefte van den
verstandsmensch te veroordeelen als de dood zelve, dan is de dader op zijn beurt
even dwaas te schimpen op het doelloos, nutteloos gedroom van den gevoelsmensch.
De voortijlende dynamische geest ziet in statische bezonkenheid gemakzuchtige
indolentie, de statische houdt den dynamische voor een eigenzinnig drijver. De man
oordeelt de vrouwelijke geest traag of wild en onbetrouwbaar in overtuiging, de
vrouw staat verbaasd, dat 't harde en zwaarwichtig mannelijk intellect de sprongen
harer intuïtie niet volgt. Deze dingen drijven op geestelijk, sociaal, politiek,
maatschappelijk terrein overal de geesten uiteen, denkt slechts aan de godsvoorstelling,
aan maatschappelijke gerechtigheid, aan de waardeering van natie en ras, aan
beoordeeling van kunst, aan de opvoeding.
Zijn de voorgaande beschouwingen pessimistisch relativisme? Ontkennen zij de
mogelijkheid in menschenbestaan van een aanraking met, een beleven van het
absolute? Ik geloof het niet. Ik teekende het objectieve herhaaldelijk als een wel
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denkbaar iets, maar in onze beperkte praktijk niet te bereiken. Laat ons hier goed
toezien. Zeker, van ons uit te bereiken is het niet in dien zin, dat het van alle smetten
vrij, zuiver en opzichzelf voor ons zou staan. Dat beteekent echter geenszins, dat het
objectieve, de realiteit van waarheid, schoonheid en goedheid onder ons menschen
niet zou verschijnen. Al te dikwijls verwart men hier de begrippen ‘algemeen geldig’
en ‘objectief’. Een algemeene geldigheid verschijnt er nooit; zooveel hoofden, zooveel
zinnen is en blijft het. Maar het objectieve is iets wezenlijk anders, het is letterlijk
vertaald het ‘voorwerpelijke’, het andere dat in onzen geest spiegelt en door dien
spiegel wel wordt vervormd maar nooit anders dan in zijn verschijningsvorm. Sterker
nog: de geheele pluraliteit van overtuigingen en subjectieve inzichten is niet denkbaar
zonder die groote en laatste objectiviteit. Zij is tenslotte het groote subject. In iedere
verschijning worden wij door haar aangeraakt. Dat geldt in veel kleine dingen, dat
geldt allereerst voor de laatste objectiviteit: voor God. Bij alle verschillen weten wij,
dat zelfs deze verschillen te danken zijn aan het feit dat Hij er is en zich aan ons
openbaart. Het is geenszins noodig deze openbaring te herleiden tot een voor allen
gelijke. Hij licht voor de diepste denkers en voor de kinderen. Hij doet zelfs zijn zon
opgaan voor goeden en boozen. Laat dan onze leidraad zijn: zoo zuiver mogelijk
naar de aard van eigen wezen Zijn openbaring af te wachten en Zijn openbaring in
den ander als een misschien onbegrijpelijke maar van Hem komende te eerbiedigen.
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Bij het sluiten der Chineesche tentoonstelling
Door J.J.L. Duyvendak
Over onze door onbehouwen hand lomp in stukken geknipte wereld behoeft slechts
een geestelijke magneet te worden gestreken om de schots en scheef liggende,
elkander tegenstrevende deeltjes op eens in één richting te wenden en te bewijzen
hoe groot de innerlijke verwantschap is, van wat door grove materieele invloeden
van elkander wordt gescheiden. Zulke magneten te leeren kennen en te hanteeren is
de taak van onzen tijd. Zij zijn niet velen in aantal. Eén ervan is de zin voor
schoonheid.
Burlington House in Londen bevatte in de afgeloopen maanden zulk een magneet.
Schoonheidsminnaars uit alle landen van Europa, uit Oost en West, maakten daarheen
een pelgrimstocht. Een zelfde ontroering streek over hen allen. Nooit geziene
schoonheid uit het Verre Oosten wachtte hen daar; een uurlang, een dag, werd onze
haastige westersche geest gevangen door de innerlijke rust van een kunst, wier hoogste
scheppingen zoo transparant, zoo aan het aardsche ontstegen zijn, dat de materie zelf
tot geest geworden schijnt. Bijeengebracht uit bijna alle musea en particuliere
collecties ter wereld, uit het keizerlijk paleis te Peking, werden hier aan de westersche
‘barbaren’, in een tijd waarin zulk een naam bijna meer dan ooit vroeger op hen
toepasselijk is, de kuntschatten getoond, die de ziel vertolken van een, drieduizend
jaar lang, continu gebleven beschaving, die, wat ook haar gebreken waren en feilen,
van haar eerste uitingen af de schoonheid heeft weten te dienen en in langer
ontwikkeling heeft in stand gehouden dan eenige andere.
De geschiedenis van den geest, woordeloos uitgedrukt in lijn en vorm en kleur,
over een tijdsverloop van dertig eeuwen, in materiaal van brons, van marmer, van
hout, van jaspis, van ivoor, van leem, van porcelein, van zijde, van kleur en
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inkt en penseel - hoezeer stijgt de scheppende geest tot het goddelijke om van zulke
stof zooveel schoons te maken! Dertig eeuwen menschengeschiedenis, vol van strijd
en moord en haat en lust - en daarin dit!
Wanneer een cultuur mag worden geoordeeld naar wat zij bij de laatste afrekening
kan overleggen aan sommen van schoonheid, wijsheid en barmhartigheid, dan ligt
hier een groot deel bijeen van wat den strijd en het lijden van al die millioenen in
deze duizenden jaren moet rechtvaardigen en zin geven. Zeer veel is in den loop der
tijden door ruwe handen vernietigd; veel is gelukkig gespaard en hier in Londen, een
plaats die nog niet bestond toen de Chineesche kunst reeds oud was en die in China
nog onbekend was toen die kunst haar hoogtepunt reeds had overschreden, is er
verantwoording afgelegd van het talent, dat aan dat land was geschonken. Naar
menschenoordeel mag het hierin althans een goede en getrouwe dienstknecht genoemd
worden.
***
De volmaakte rust, die het kenmerk is van de hoogste Chineesche kunst, is niet in
eens bereikt. Het is twijfelachtig of, zonder het Boeddhisme, die top ooit zou zijn
beklommen. De oude Chineesche bronzen, die, zonder ons bekende voorbereiding,
in de periode van 1400 - 1000 v. Chr. plotseling in groote volmaaktheid verschijnen,
zijn massief van bouw, doch getortureerd van lijn en voorstelling. Afschuwelijke
monsters grijnzen u aan; er ligt iets oerkrachtigs in maar tegelijk iets zeer wreeds;
de geest is gebonden in zeer strengen vorm doch daarachter loert vrees. De dateering
van deze oude stukken is zeer moeilijk; eerst de opgravingen van de laatste jaren
hebben het, tot onze verrassing, waarschijnlijk gemaakt, dat de meest volmaakte
stukken behooren tot de oudste periode en dat daarop, bij de komst van de Tsjou
koningen, omstreeks het jaar 1000 v. Chr. een inzinking volgt. Langzaam herstelt
zich de techniek; de versiering wordt minder barbaars overladen en meer verfijnd,
ook door het gebruik van goud en zilver als ornament, de lijnen worden losser, de
monsters goedaardiger. In de Han-dynastie (206 v. Chr. - 221 n. Chr.) is alles in
beweging en een door ons slechts zeer gedeeltelijk begrepen

Het Kouter. Jaargang 1

121
mythologie breekt uit in de reliefs: jacht op galoppeerende dieren, dansende
kikvorschen, ruiters op schildpadden met lange halsen. Het is de tijd, die in karakter
correspondeert met het Romeinsche rijk in het Westen: tijd van verovering, van
organisatie. Rust en bezonkenheid zijn nog niet te vinden. Doch dan komt, in de 5de
eeuw, de Boeddhistische sculptuur van de Wéi-dynastie en wij treden een nieuwe
wereld binnen. Grieksche invloeden, via Noord-west-India en Centraal-Azië China
binnen gekomen, bepalen de Boeddhistische plastiek naar uiterlijken vorm, maar de
innerlijke geest ervan is Indisch: de rust, de contemplatie, het bevrijd zijn van het
lijden en alle aardsche banden.
De eerste groote Chineesche beeldhouwkunst wordt geboren uit deze godsdienstige
inspiratie. De T'ang-dynastie (618-907) schept de nobele figuren der Boeddha's, los
van het aardsche, der Bodhisatva's, vervuld van mededoogen voor het menschelijk
lijden, der Arhats, die echt-menschelijke heiligen-figuren, nog midden in de woelige
zee van het vergankelijke, die weten te zegevieren over hun begeerten.
Dezelfde tijd is eveneens de eerste groote bloeiperiode van de schilderkunst.
Verschillende stroomingen komen daarin samen. Veel meer dan bij ons, is de
Chineesche schilderkunst verbonden met de schrijfkunst. De Chineesche
schriftteekens, voor een deel oorspronkelijk beelden, werden geschreven met een
penseel. Toen in de plaats van de vroegere houten latjes, zijde, en sedert de tweede
eeuw van onze jaartelling, papier als schrijfmateriaal in gebruik kwam, werden de
stijve schriftvormen losser en zwieriger. Een stijl van calligrafie kwam op, die de
ingewikkelde schriftteekens, in werkelijkheid uit vele lijnen bestaande, in één streek
neerschreef. Door de handvastheid die daarbij werd ontwikkeld, het gevoel voor
vlakverdeeling, voor lijnenrhytme, ging vanzelf het schrijven over in schilderen,
waarvoor men vaak ook niet anders gebruikte dan de schrijfinkt. Men calligrafeerde
een gedicht ter illustratie van een schilderij, of schilderde ter illustratie van een
gedicht: beide waren literaire occupaties, uitingen van een zelfde cultuurbezit. Daarvan
was een deel de Confucianistische belangstelling voor ethiek: stichtelijke verhalen
werden geïllustreerd, die wijze zedelessen behelsden, te behartigen door ministers
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tegenover hun vorsten, of door zoons tegenover hun ouders. Een deel ervan echter
was dìe strooming van het oude Chineesche denken, die men gewoonlijk als Tauistisch
aanduidt. In geschriften als de Tau-te-tsjing, en het boek dat op naam staat van
Tsjwang-tze, vinden wij in de laatste vóór-Christelijke eeuwen diepe gedachten
uitgedrukt over den eeuwigen kringloop van al de vergankelijke dingen, over het
ijdele van alle menschenwerk, en over het eenworden met en het zich verzinken in
de natuur. Toen het Boeddhisme in de eerste eeuwen van onze jaartelling in China
kwam, vond het bij deze gedachten aansluiting; het Tauisme zelf werd ten zeerste
verrijkt door zijn aanraking met de zoo veel meer ontwikkelde philosophie van het
Boeddhisme, maar, terwijl het in zijn godsdienstige organisatie van kloosterwezen
en tempeldienst, zijn pantheon en mythologie, zeer veel overnam, bleef het als eigen
karakteristiek behouden de diepe vreugde van het zich overgeven aan de natuur. De
Boeddhistische ascese was gericht op bevrijding van het natuurlijke, de Tauistische
op éénwording en samensmelting daarmede. In een verdwaasde vreugde laat de
visscher zijn bootje drijven op den stroom temidden van heuvels, boomen, bloemen
en vogels, hij blaast een droomerig lied op de fluit, de maan komt op en een lichte
nevel hult alles in een ijl waas, in een koepel bij den oever zitten eenige kluizenaars
en ademen dit alles in. De menschelijke figuren zijn slechts deel van deze
natuurstemming, zij beheerschen haar niet en zijn er niet het voornaamste element
in; zij smelten er mee samen, ademen er gelijk in op. Hun polsslag is gelijkgemaakt
aan die van de natuur rondom hen en een paradijsachtige diepe rust en blijdschap
zijn hun deel geworden.
Dit is het fundamenteele verschil tusschen de Chineesche schilderkunst, zooals
zij zich sedert de T'ang-dynastie heeft ontwikkeld, en de onze. Eerst in modernen
tijd komt bij ons de landschapskunst op, waar het landschap er is om zichzelfs wil.
Daarvóór is het alleen stoffage voor figuurgroepen. De mensch is bij ons hoofdzaak,
de mensch in al zijn dramatiek, de mensch als heer der schepping. Veel kleiner is de
rol van den mensch in deze Chineesche schilderkunst; hij is niet méér dan een bloem,
een vogel, een visch, met welke alle tesamen hij slechts deel uitmaakt van de eeuwige
natuur in haar nooit
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eindigenden kringloop van bloeien en vergaan. In het besef hiervan ligt extase, als
van dronkenschap. De zwaartekracht verliest haar greep, met de geesten en feeën
zweeft men weg door de ruimte, op een hoogen bergspits zwijmelt men met de zaligen
in wijn en muziek in lange gewaden golvend als in een dansrhytme. 's Menschen
individualiteit is weg, door hem stroomt de eeuwige adem, hij is geworden tot een
onsterfelijke, omdat hij begrepen heeft de wet van het zijn en het niet-zijn, het worden
en vergaan.
Dit is het geheim van de Chineesche landschapskunst; het landschap, het leven
van ‘doode’ en levende natuur, staat niet buiten ons, maar is deel van hetzelfde leven
als het onze. Zoo kan met overgegeven liefde een bloem, een vogel, een libel worden
geschilderd, zoo behoudt de schilderkunst, ook als zij een decoratieve functie vervult,
als op een scherm, een waaier, de onfeilbare greep op het intieme leven der dingen,
de zekere observatie. Een vlinder op een waaier schijnt waarlijk weg te fladderen,
de Honderd ganzen van Ma Fen (11de eeuw) hebben ieder haar eigen houding en
gratie. In vlak- en lijnverdeeling is steeds een zekerheid, die het geheel maakt tot
een compositie vol harmonie en rust.
Ik wil nog slechts één ander gebied noemen waar de Chineesche kunst in
vormgeving het hoogst denkbare heeft bereikt: in het porcelein. Reeds in de
T'ang-dynastie werd echt porcelein vervaardigd en naar het buitenland uitgevoerd;
weinig echter is ervan overgebleven. De eerste, ons beter bekende, bloeitijd ervan
is de Soeng-dynastie (960-1280) en sedert dien is er een vrijwel onafgebroken
productie. In allerlei vormen, rond, ovaal, vierkant, achthoekig, slank, recht, bol,
gebogen, als koppen, als kannen, als schotels, als potten, als vazen, gaande door een
geheele toonschaal van kleuren, van de teerste tot de felste schakeeringen, melkwit,
roomwit, grijs, lichtblauw, donkerblauw, pauwblauw, blauwgroen, grijsgroen,
appelgroen, bruin, geel, rose, koraalrood, bloedrood, paarsch, gitzwart, monochroom
of veelkleurig, effen of gecraqueleerd, wordt de wonderlijke klei gekneed en
geglazuurd en gebakken, tot een galerij van ranke schoonheid wordt te voorschijn
getooverd. Een duizendjarige historie uitgedrukt in porcelein, het lichtste,
doorzichtigste, brooste materiaal; historie afgestemd in den
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welluidenden klank van een vaas. Zoo de muziek voor het gehoor bij de Chineezen
nooit tot groote ontwikkeling is gekomen, - hun symphonieën bestaan uit tot geest
geworden materie, de volkomen harmonie van het spel van lijnen en vormen en
kleuren.
Tot in de uiterste verfijning gaat de bewerking van materialen als amber, jaspis,
ivoor, lak: het précieuze van het précieuze. Hoe kan uit ruwe stof zoo iets teers
ontstaan? Deze wereld van porcelein en jaspis past slechts voor goden; zij is te fijn
voor ons alledaagsch bestaan. Aandachtig staan daarover gebogen westerlingen van
allerlei landaard, Japanners en Chineezen. Buiten den ban van dit Elyseum wacht
hen weer een barre werkelijkheid. Dank aan hen, die vele, grootendeels naamlooze
kunstenaars, die eenige maanden lang het visioen van een wonderschoone,
transparante, harmonieuze wereld wisten op te roepen voor ons gekweld en bezoedeld
menschdom.
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Het probleem van de ‘rechter-’ en de ‘linker’zijde der menschheid
Door Dr. G.H. van Senden
In het volgende geef ik zeer in het kort den inhoud van een door mij eenige
malen gehouden cursus. Liever had ik gewacht met iets over deze stof te
publiceeren, tot ik het doen kon met uitvoerige documentatie. Nu dit
voorshands niet mogelijk is meende ik nu reeds tot publicatie van het
volgende te moeten overgaan; om verschillende redenen, waarvan de
belangrijkste is, dat het rekenschap geeft van mijn toegenomen afwijzing
van eenzijdig ‘linksche’ stroomingen en opvattingen. Een aanvaarding
van eenzijdig ‘rechtsche’ stroomingen en opvattingen ligt évenmin in mijn
bedoelen maar dit zou op zich zelf niet behoeven gemotiveerd te worden.
In den gang der wereld vinden wij terug een logische verhouding: van onbepaald tot
bepaald, van bepaald tot samenhangend, universeel, harmonisch. Van het laatste
moge men in de wereld metterdaad heel weinig vinden, het blijft daar als voorstelling
van ideëele voltooiing, richtpunt van streven. Onbepaald en bepaald hebben ook in
de empirische wereld duidelijke parallellen, het onbepaalde in de wereld der
primitieven, het bepaalde in die van de vele culturen.
De primitieve wereld, hoe vele hare openbaringsgebieden zijn en hoezeer in deze
steeds een locaal coloriet medespreekt, is nog een onbepaald ‘eenerlei’. Haar
geographische terreinen
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zijn niet als de culturen onderscheiden door verschillen van principieelen aard die
tot de diepte gaan. Ook ligt hier nog overal ongedifferentieerd dooreen, wat in de
culturen van principieel onderscheiden aard zal blijken. In deze wereld vrage men
niet, of een verschijnsel het karakter heeft van kunst of techniek, zede,
wereldbeschouwing of religie, het heeft steeds iets van die alle. Een vraag als deze,
of er volken zijn zonder religie, vindt als antwoord, dat in deze wereld het religieuse
(gelijk alles hetwelk wij bepalend afzonderen) zoo diep in het algemeene
ongedifferentieerde leven verstoken kan blijven, dat wij het ondanks onze gescherpte
methoden niet vermogen te herkennen. Een vraag, of magie religie is, moet zoo
worden beantwoord, dat w i j , ook waar het die wereld betreft, zoovele
onderscheidingen kunnen maken als wij meenen te moeten maken; waarbij wij
allerminst zonder zin handelen maar waarbij wij evenmin mogen vergeten, dat het
van uit ons cultureel bewustzijn terecht onderscheidene wel in de primitieve wereld
terug te vinden is maar daar n i e t op de wijze van het onderscheidene. W i j moeten
hier onderscheidingen maken, noodwendig, welke echter aan de wereld der
primitieven als zoodanig ten eenen male vreemd zijn.
Men verstaat het primitieve (hetwelk een machtige grootheid is, ook in de phasen
die volgen; wij dragen het allen in ons en van alle cultuur en wereldbeschouwing is
niet het minst werkzame motief de verwerving van een standpunt ten opzichte van
dit primitieve) - men verstaat het primitieve geheel onvoldoende, als men het enkel
formeel neemt als het ongedifferentieerde. Al maakt dit reeds veel duidelijk: de
noodzakelijkheid van een zich losmakende differentieering, het terugverlangen naar
het verlatene, gelijk kind naar moeder, blootgestelde isolatie naar veilige omvatting.
Maar doordringend wordt dit alles eerst, als wij het primitieve beseffen, zoo mogelijk
mede-beleven, in zijn gevoelsrealiteit. Het primitieve zijn is een nog geheel verbonden
zijn met het Al, hetwelk een besef beteekent, dat een gansche scala van gevoelens
inhoudt, van huivering voor het onbegrepen-overmachtige tot vertrouwend weten
van geborgenheid. De gevoelsrelatie domineert, de wereld is er allerminst in de eerste
plaats om profijt van te trekken,
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dit is ondergeschikt aan de relatie tot het zijnde, hetwelk geeft en vraagt.1) Deze vindt
haar uitdrukking in de riten en gebruiken, welke het leven tegelijk opbouwen en
duiden (zijn en zin zijn hier één), hetwelk alles inhoudt een intieme schoonheid, door
lateren nóg schooner gezien, wijl het een verloren schoonheid is. Gaafheid en...
lichtverstoorbaarheid.
Het onbepaalde bepaalt zich noodwendig. Het behoeft dus niet verwondering te
wekken, dat het bij de primitieve wereld niet blijven kan. De mensch moet voort ‘op
de onbekende wegen’. ‘Freilich ist das sein Weg und sein Schicksal’ (Lucka).
De verandering, die intreedt, als het primitieve voor het cultureele plaats maakt is
op alle gebieden van het leven; op dat van techniek, oekonomie, politiek, zede, kunst,
wereldbeschouwing, religie, welke dán eerst tot afzonderlijke domeinen van het
leven worden. Teeken van religie worden nu allereerst de ‘goden’ in den eigenlijken
zin van het woord: de primitieve religie kende ‘slechts’ een nog nauwelijks persoonlijk
goddelijke, hoogstens de ‘oogenbliksgoden’, tot welke het zich bij momenten als
b.v. dat van den cultus verdichtte. De goden als afzonderlijke wezens beteekenen de
bijzonderheid van het religieus gebied. Dat er vele zijn, wier werkzaamheid
verschillende deelen van het leven bestrijkt, is een aanwijzing van de differentiatie
van het leven zelve. Aan de goden kan men nagaan, hoe ver die differentiatie is
voortgeschreden.
Maar niet alleen is er differentiatie in het op deze wijze tot cultuur komende leven,
er is ook onderscheid van culturen onderling. Want nu zijn de voorwaarden vervuld
onder welke het leven zich in steeds scherper contouren kan afteekenen. Wie cultuur
zegt, zegt culturen. Er is hier niet maar onderscheid naar periphere gedaante doch
naar inwonend principe, waarbij, gelijk gezegd, de verhouding tot het vooronder-

1) Tillich spreekt hier van ‘Seins-Hinnahme’, hetwelk in scherpe tegenstelling staat tot de
houding welke in Buber's afkeurend woord de wereld neemt als ‘das zu Benützende’.
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stelde maar overschredene primitieve een gewichtige factor is.
Zooals het in de rede ligt, dat het onbepaalde een nog ongedifferentieerd eenerlei is,
ligt het ook in de rede dat de wereld der bepaaldheid een véélheid is. Zoozeer is dit
waar, dat de wereld der culturen, onmiddellijk en aanvankelijk genomen, een
onoverzichtelijke veelheid is. Ordening in den geest geschiedt altijd van uit een
enkele cultureele gestalte en dan noodzakelijk scheef òf van uit een gezichtspunt,
dat zich zij het misschien soms maar voor een oogenblik en enkel in theorie bóven
die bepaalde culturen stelt en daarmede representeert het méér-dan-bepaalde, wat
potentieel samenhang, harmonie, universaliteit, inhoudt.
Geestelijke ordening kan de culturen naar typen indeelen volgens een
ordeningsprincipe, maar zij kan ook geheel anders te werk gaan. Zij kan ook als 't
ware een doorsnee maken in de verschillende culturen. Zij kan zoeken naar tendenties
in die verschillende culturen aanwezig, in de eene meer, in de andere minder en de
gedifferentieerde cultuurwerkelijkheid onder dit gezichtspunt vergelijken.
Met veelheid is een tendentie naar veelheid overwinnende ordening gegeven. Omdat
veelheid zonder meer de onoverzichtelijke, ongeordende veelheid is en het ordenend
principe desondanks aanwezig. Een heel bijzondere plaats onder deze mogelijkheden
van geestelijke ordening is het principe der tweeheid. Tweeheid is de uiterste
toespitsing van veelheid. Heeft men b.v. in drieën ingedeeld, dan zal een nog verder
gaande indeeling mogelijk en noodzakelijk blijken, wijl het derde lid dichter zal
blijken te staan bij een der beide andere leden dan bij het andere. Tweeheid beteekent
zoo ook de indeeling naar het meest essentieel onderscheidende. Maar zoo kan zij
niet slechts de uiterste toespitsing van veelheid beteekenen maar ook haar
overwinning. Hoogtepunt is tegelijk moment van overschrijding. Want deze
tegenoverplaatsing van het scherpst tegengestelde kan aan het licht brengen, dat hier
werkelijk tegen d e e l e n zijn, dat de tegengesteldheid zinrijk is, iets heeft van
polariteit: ‘een verhouding van tegengestelde
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krachten, die van elkaar wederkeerig afhankelijk zijn en in hun onscheidbare
betrekking tot elkaar een eenheid uitmaken’ (Wolf).
De onderstelling welke nu geuit wordt is deze, dat in alle culturen, maar in de eene
veel meer van de eene en in de andere van de andere, aanwezig zijn twee tendenties,
die genoemd worden de ‘rechtsche’ en de ‘linksche’, welke beide constitueeren de
‘rechter’- en de ‘linker’ zijde der menschheid. Deze beide zijn dus eenigermate
aanwezig in alle culturen, ook in alle religies, geestelijke en sociale strevingen.
‘Rechts’ en ‘links’ worden hier genomen als ideaal-typen, vandaar de
aanhalingsteekens, ook al worden die verder nu maar weggelaten. Men vereenzelvige
ze vooral niet voorbarig en zonder meer met het rechtsche en linksche van bepaalde
politieke formaties. Want al gaat dit niet buiten deze problematiek om, die is daar in
de hoogste mate onzuiver. Het wezenlijk-rechtsche is in deze wereld even schaarsch
geworden als de politieke leuze welke een bekentenis ertoe wil zijn veelvuldig is.
Wat principieel rechtsch en linksch constitueert is een bepaalde verhouding tot het
primitieve. Overal waar het rechtsche is, is er een langzame vervloeiing uit het
primitieve, overal waar het linksche is, is er een bewuste radicale breuk daarmede.
De verhouding tot het primitieve is overal en altoos het principieele punt. Ook waar
men - een typisch linksche misvatting - meent door radicale breuk een geheel nieuw
uitgangspunt te hebben verworven, los van het primitieve, hetwelk dan in leuzen als
‘los van’, ‘weg met’ wordt uitgesproken. Dit ‘nieuwe uitgangspunt’ is echter een
houding t.o.v. het primitieve, een contrast-houding. Het is onmogelijk een standpunt
in te nemen buiten de dialektische ontwikkeling der menschheid om, huiselijker
uitgedrukt: ooit met een schoone lei te beginnen (typisch renegaten-bijgeloof).
Van de verschillende cultuurgestalten is geen enkele uitsluitend maar iedere
overwegend rechtsch of linksch met het voorbehoud dat een zeker evenwicht hier
ook een mogelijk-
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heid is. Geen cultuurgestalte intusschen, in welke geen pogingen zijn aan te wijzen
op de wijze van contrabewegingen de eenzijdigheid der hoofdbeweging te
compenseeren. Voorbeelden zijn o.a. deze: Indië (Voor-Indië) is extreem rechtsch;
de in het Boeddhisme uitloopende contrastrooming in elk geval aanmerkelijk
linkscher. Het oude Rusland was eveneens extreem-rechtsch, de contra-strooming
welke Sowjet Rusland bepalende is extreem-linksch. (Een dergelijk omslaan van de
eene extremiteit in de andere is zeldzaam en wel teekenend voor de extravagantie
van dit volk.) In de Grieksche tegenstelling van Apollinisch en Dionysisch kunnen
wij die van linksch en rechtsch terugvinden. Het Jodendom is linksch; waar het
antisemietisme een principieel karakter heeft is het steeds om voor de waarde van
een positieve verhouding t.o.v. het ongevormde en primitieve op te komen. (Zeer
duidelijk is dit vooral in Duitschland, niet sinds gisteren, waarbij echter te bedenken
is dat Duitschland niet het eenzijdig rechtsche vertegenwoordigt, meer ‘Land der
Mitte’ is, maar ten opzichte van West-Europa toch rechtsch is.) Het Jodendom is in
zijn religieusen, synagogalen vorm als linksche formatie echter zeer gematigd; nog
meer rechtsch zijn Kabbalah en Chassidisme. Van extreem-linkschen geest is
daarentegen meestal het gesaeculariseerde Jodendom (b.v. Marx, Freud). In den
Islam liggen gelijksoortige verhoudingen, de hoofdstrooming is getemperd linksch,
de Perzische contrastrooming veel rechtscher. Het Apollinische Griekenland zet zich
voort in de culture latine, welke overwegend linksch is, Frankrijk is linksch centrum.
De Christelijke houding is niet eenzijdig, overigens moeilijk nader in een enkel woord
weer te geven en zeer verschillend in de christelijke verbijzonderingen.
Het wezensverschil tusschen beide reikt zeer ver. ‘Kinderen, ga bij 't spelen niet te
vèr, dat u mijn stem immer vinde,’ spreekt de oudste van de zeven zusters in Van
Eeden's Broeders. Het is de stem van... de ‘groote Moeder’, de ongedifferentieerde,
primitieve wereld. De rechtsche mensch gehoorzaamt dien roep, althans tot zekere
hoogte, want wat is ‘te vèr’? De rechtsche mensch is niet meer de primitieve, hij
verwijdert zich daarvan ook, zij het dan ‘niet te ver’; in de houding van het rechtsche
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tegenover het primitieve is steeds aarzeling en inconsequentie. Anders het linksche.
Een woord als: ‘indien gij niet wordt als de kinderen...’ is even zeker rechtsch als
Kant's geestdriftige belijdenis van de ‘Aufklärung’ als den ‘Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit’ linksch. Het ‘bij huis blijven’ doet de
rechtsche wereld gelijken op een cirkel, waarbij steeds een terugkeer is tot hetzelfde
uitgangspunt. (Terugkeer tot... is typisch-rechtsche leuze.) Van de Zwitsers in Tell's
dagen heet het bij Schiller:
Denn so wie ihre Alpen fort und fort
Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen
Gleichförmig fliessen, Wolken selbst und Winde
Den gleichen Strich unwandelbar befolgen,
So hat die alte Sitte hier vom Ahn
Zum Enkel unverändert fort bestanden,
Nicht tragen sie verwegne Neuerung
Im altgewohnten gleichen Gang des Lebens.

Dit is de groote rust der rechtsche milieu's, waartegenover het linksche de groote
onrust is, hetwelk zich soms ook uitspreekt in verwijten t.o.v. het rechtsche als ‘Wee
den gerusten’ en ‘wij zijn zoo rustig niet als gij’, met vergeten veelal, dat in
geperpetueerde onrust ook niet de volheid van het leven wordt uitgedrukt, dat
constante onrust ten slotte door volk noch enkeling gedragen wordt.
Wordt de rechtsche wereld door een cirkel uitgedrukt, de linksche vindt haar symbool
in een rechte lijn, die zich verliest in het oneindige. Echter daarin niet alleen. Iets
anders ook is kenmerkend voor de linksche werelden. Even karakteristiek als voor
deze is het voortgaan, is ook het terugschrikken. De stem der groote Moeder spreekt
onbewust blijkbaar ook hier. Het beeld van de rechte lijn is niet volledig. Men moet
terugloopende lijnen erbij teekenen met vaak zeer scherpe hoeken. De tegenstelling
van gematigden en radicalen heeft in de linksche wereld een veel ingrijpender karakter
dan in de rechtsche. De voortgang is hier als een somtijds stoppende trein, men kan
blijven zitten of uitstappen. En velen stappen inderdaad uit, maken de reis niet verder
mede, vormen voortaan een conservatieve
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linkerzijde, die meestal de radicalen feller bekampt dan de menschen van rechts door
haar bestreden worden.
Men zal begrijpen, wat bij dit alles steeds het strijdpunt is. De gegeven
werkelijkheid is hetgeen geldt krachtens instinct, zede, traditie. Er leeft iets in voort
van het oude primitieve (niet te veel in het heden, dit is vrij grondig gerationaliseerd).
Het is ten slotte een vraag van waardeering van het voorbewuste, voor-menschelijke,
of daar reeds zin, rede, God werkzaam geacht wordt. Naar maatstaf van abstract
verstand, ook van abstracte moraal en van abstracte religie (ja, ook die kan voorkomen,
al is het eigenlijk een contradictie; in de Zwitsersche theologie onzer dagen is hiervan
een wel afschrikwekkend voorbeeld) wordt dit alles wel steeds, indien gewogen, te
licht bevonden. Maar waardoor het te vervangen? Hier is de principieel-linksche
moeielijkheid. Abstracte logica, abstracte moraal, abstracte religie geven eindelooze
mogelijkheden van kritiek, tot destructie toe. Maar zij zijn in zichzelf onmachtig tot
constructie.
Op verschillende historische oogenblikken heeft het linksche sterk gesproken. Zoo
in het Griekenland der 5e eeuw voor Christus. Bij monde van de Sophisten en wel
in de taal der abstracte logica. Waartegenover reeds bij Sokrates het ‘terugschrikkend’
moment is, om van Plato en Aristoteles te zwijgen. Van nog veel meer
wereldhistorische werking is het Joodsche profetisme en zijn abstracte ethiek1). Latere
geslachten kunnen zich moeilijk bewust zijn, hoezeer dit geradicaliseerd heeft. De
opneming in het matigend verband van den kanon, niet zonder ook matigende
toevoegingen, werkt op den lateren lezer verzachtend. Maar men realiseere zich:
‘Gehoorzamen is beter dan offerande’ (I Sam. 15:22), ‘Als gij komt om mijn
aangezicht te zien, wie heeft dat van u geëischt? mijn voorhoven vertreden - doet
het niet langer; gaven brengen - onnut; offergeur - ik heb er een afschuw van;
nieuwemaansdag en sabbat, vierdagen afkondigen - ik duld het niet; vasten noch
hoogtijd’ (Jes. 1:12, 13) ‘Weg van mij met het gedruisch uwer liederen: ik wil niet
hooren den klank

1) Het monotheïsme geeft veel grootere mogelijkheid van verwijdering van het mythische en
primitieve dan het polytheïsme, het atheïsme verschaft later nog veel grootere mogelijkheid
hier.
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uwer luiten’ (Amos 5:23). Natuurlijk is aan deze woorden niet te kritiseeren, dat zij
de zedelijke eischen heel hoog aanslaan. Als kritiek niettemin gepast is, is het daarom,
omdat woorden als deze en wel-beschouwd het geheele profetisme in het teeken
staan van het entweder - oder. Gerechtigheid òf offerande. De afwijzing der laatste
was een afwijzing van religie in haar primitief-priesterlijke gestalte. Jozua's
hervorming (II Kon. 22, 23) zal deze geheel ‘liquideeren’. Hetwelk alles een scheur
door het leven trekt, voltrekt de radicale breuk met het primitieve. Schr. dezes kan
niet aannemen, dat de wereldgeschiedenis hier werkelijk het laatste woord gesproken
heeft.
Voorloopig heeft dit alles niet in zijn radicaliteit doorgewerkt. Joodsche religie
matigde, het Christendom nog meer. Eerst in de laatste eeuwen treedt in datgene
waarvan het voorgaande niet meer dan praeludium is. Ook in stadiën. Anti-primitief,
meer dan andere Christelijke formaties, is reeds het Calvinisme, van deze het meest
aan Jodendom en Islam verwant en ook reeds het meest naderend tot het deïsme. Dit
rationaliseert het Godsgeloof. Bij Kant is de volkomen beperking van het goddelijke
tot het zedelijke. Dit laatste verkrijgt bij hem dan ook een buitengewoon hoog
karakter, het zedelijke wordt als 't ware hét groote geheimenis. Maar het krachtig
woord van hem en degenen, die in zijn voetsporen treden, verhindert niet dat in de
negentiende eeuw bij toeneming intreedt een saecularisatie, ook van de moraal. Het
moreel utilisme voltrekt die volkomen. Ook waar het, gelijk meestal in de 19e eeuw
den inhoud der moraal onaangetast laat. ‘Bescheidenheid redde u en blind respect
voor goede zeden’ zegt in het reeds genoemde boek De Broeders Newton tot Darwin.
Nu, dit ‘blind respect’ doet wel heel verouderd aan. De 19e eeuw moge historisch
niet eindigen in 1900 maar in 1914 en haar opvolgster een desovereenkomstig
jongeren leeftijd hebben, dat ‘blind respect voor goede zeden’ haar fort of als men
wil haar zwak niet is, is wel zeer overtuigend gebleken. Trouwens, wat beteekenen
hier jaartallen? Had niet reeds Werner Sombart in ‘Der Bourgeois’ (1913),
onderscheidende tusschen ‘der Bourgeois alten Stils’ en ‘der moderne
Wirtschaftsmensch’
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een verschil aangetoond, dat met de woorden ‘moreel utilisme’ en ‘immoreel utilisme’
wel het best is weer te geven?
Wij hadden in het voorgaande reeds gelegenheid zij het zeer terloops twee
parallellen t.o.v. de tegenstelling rechtschlinksch aan te geven. Allereerst die van
Oost en West, welke geographisch niet al te letterlijk moet genomen worden, want
men kàn Duitschland bij het Oosten doch m o e t Voor-Azië bij het Westen rekenen,
maar die toch in zooverre verdedigbaar is, als in Indië bovenal door zeer velen het
zeer typische Oostersche land gezien wordt. De verwesterlijking van het Oosten is
een typeerend hedendaagsch verschijnsel te noemen. De andere parallel betreft het
priesterlijke en het profetische. Men denke aan beider houding ten opzichte van het
menschelijk leven, zooals het in betrekkelijke onbewustheid geleefd wordt met
grooten inslag van primitiviteit en voor-menschelijkheid, terwijl het profetische
tegenover dit alles kritisch, afwijzend, toornend staat. Men gevoelt beider
minus-zijden, als men zich realiseert, dat de een krachtens diepe wezensgesteldheid
even spoedig tot zegening als de ander tot vloek gereed staat. Er is echter nog een
derde parallel aan te voeren, die van het vrouwelijke en het mannelijke. Deze woorden
zijn hier te nemen voor oer-vormen, zonder meer niet uit de gesteldheid van enkele
individuen af te lezen. In ieder individu toch is zoo beschouwd van de beide sexen.
Het verschil is echter, dat er individuen zijn, in welke zeer weinig van de andere sexe
is en individuen, die daarvan zeer veel hebben. In een merkwaardig geschrift van E.
Klimowsky ‘Sexualtyp und Kultur’ (1928) vond ik hiervoor de woorden
‘eigengeschlechtliche’ en ‘andersgeschlechtliche’. In dit boekje wordt ook aangetoond,
dat het voor den levensstijl van een periode of cultuurgebied van zeer groot gewicht
is, of de eenen of de anderen hun stempel op het leven zetten. Dit zal wel niet
daarmede samenhangen, dat het aantal zus- en zoogeborenen in de verschillende
perioden afwijkt, al onderstelt Weininger dit. Aannemelijker is, dat van sommige
een tendentie uitgaat om het ‘anders geschlechtliche’ latent te houden, van andere
een om het naar voren te roepen. De rechtsche werelden hebben een vrouwelijker
karakter, hetwelk ook medebrengt het ontstaan van meer-vrouwelijke man-typen
(priester, heilige, bedelmonnik, moejik). De
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linksche werelden zijn meer mannelijk georiënteerd, hetwelk zich t.o.v. de vrouw
op twee verschillende wijzen uiten kan. Of de vrouw wordt naar een ondergeschikte
plaats verwezen, waar het alzoo gekanaliseerde vrouwelijke een eigen leven heeft
binnen door den man gestelde grenzen (b.v. 19e eeuw) of de vrouw wordt
vermannelijkt (20e eeuw). Het eerste is typeerend voor het linksche, dat voor eigen
consequenties terugschrikt (burgerlijkheid is gematigde linkschheid), het tweede
voor het radicaal-linksche. (Men vergelijke het gezegde over moreel en immoreel
utilisme.) Het spreekt vanzelf, dat dit tweede zeer groote kansen geeft aan de
‘andersgeschlechtliche’ vrouwen. Ook zal de parallelie tusschen de verwesterlijking
van het Oosten, de vermannelijking der vrouw en de saeculariseering der religie (haar
opgaan in beschavingsdoeleinden) duidelijk zijn. Ten slotte dat tegenover deze
allerbedenkelijkste verschijnselen abstracte logica en abstracte moraal, in de beide
eerste gevallen ook abstracte religie, machteloos zijn.
Ik hoop in een volgend nr. in de gelegenheid te zijn de geheele situatie van het heden
in het licht dezer beschouwingen nader te bezien en aan te toonen hoe een synthese
van den modernen linkschen geest met den rechtschen, zóó dat aan oostersche,
priesterlijke en vrouwelijke waarden in den klassieken zin van het woord wederom
zeer groote plaats wordt gegeven, iets van de meest dringende noodzakelijkheid mag
heeten.
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Engeland
Door Dr. J.F.C. Gutteling
In het artikel, getiteld A c t u e e l , in de tweede aflevering van H e t K o u t e r zegt
de heer Minderaa, dat het ‘zeker de moeite waard zou zijn de geaardheid van den
Engelschen mensch in 't algemeen en het karakter van het politieke- en partijleven
in het bijzonder nader te ontleden’. Inderdaad komt het mij voor dat het van het
grootste belang is een helder inzicht te hebben in het wezen van dit merkwaardige
volk, dat een vierde der aarde beheerscht, welks taal, instellingen, ethische begrippen
geleidelijk doordringen tot in alle werelddeelen, doch waarvan het karakter zoo vaak
niet begrepen of misverstaan wordt.
Staan wij even stil bij de ontwikkeling van dit geweldige wereldrijk, dat het Britsch
imperium heet. Tot in de dagen van Elisabeth een Europeesche staat als ieder ander,
wordt het zich, na de vernietiging der Armada, zijn positie als zeemogendheid bewust.
Vanaf dit moment wordt de beheersching der zee het hoofdprobleem der Engelsche
politiek en volgt haar ontwikkeling een andere lijn dan die der staten van het continent.
Tevoren reeds, onder Hendrik VIII, had de breuk met Rome geleid tot een typisch
Engelsch compromis op kerkelijk gebied; de dood van Karel I maakt een eind aan
het absolute koningschap. Reeds in de middeleeuwen kende de ‘City of Westminster’
een democratische vorm van bestuur en in de 17de en volgende eeuwen groeit steeds
de macht van het Parlement. Engeland kent niet dien hevigen godsdienststrijd die
het overige Europa teistert en de Fransche revolutie laat het vrijwel onberoerd. Zoo
weinig mogelijk mengt het zich in de oorlogen van het vasteland; slechts dan, wanneer
een andere mogendheid het machtsevenwicht wil verstoren of vasten voet wil krijgen
aan de Vlaamsche kust, staat Engeland pal voor verdediging van de heerschappij ter
zee. Gedurende
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de 18de en de 19de eeuw verovert Engeland gebied in alle deelen der wereld: het
versterkt zijn positie in de Middellandsche Zee, verovert Indië, Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, schept invloedssferen en vestigt steunpunten voor zijn
handel overal. De Vereenigde Staten maken zich los, doch Canada blijft. De
wereldoorlog voegt hier aan toe het protectoraat over Palestina en de landverbinding
met Indië is schier geheel in Engeland's hand. En dit geheele reusachtige wereldrijk,
alleen met het Romeinsch imperium te vergelijken, doch daarvan in al het wezenlijke
verschillend, dat bestaat uit ‘Dominions’, overzeesche gewesten, elk met hun eigen
graad van onafhankelijkheid en zelfbestuur verbonden aan het kleine Europeesche
moederland, wordt niet geregeerd volgens vaste, geschreven wetten, doch innerlijk
tezamengehouden door de macht van den Britschen geest.
Wanneer wij trachten dien Britschen geest te verstaan, door te dringen tot het
karakter van den Engelschen mensch, treft ons allereerst de zeer groote
gecompliceerdheid, de tegenstelling tusschen de uiterlijke houding en het innerlijk
wezen, die den Engelschman voor vreemden zoo moeilijk te begrijpen maakt. De
‘English gentleman’ is uiterlijk een toonbeeld van beheerschtheid, koel, voornaam,
tot in het overdrevene gehecht aan manieren en conventie, met iets van de
onbewogenheid die ook op het gelaat van den Japanner ligt. Bij beiden is deze
onverstoorbaarheid het gevolg van een opvoeding, die zelfbeheersching, repressie,
als haar hoogste ideaal stelt. De ‘public schools’ als Eton en Harrow, de Universiteiten
van Oxford en Cambridge, met hun eeuwenoude tradities vormen den jongen
Engelschman van hoogeren stand tot een mensch van uiterlijke en innerlijke
beschaving, tot een type dat, in den modernen tijd, misschien aan het Grieksche
ideaal van σλ ς
γα
ς nog het meest nabijkomt. ‘Manner makyth man’ is
de spreuk van een der ‘colleges’ in Oxford en het gezegde is minder oppervlakkig
dan het schijnt. Het heeft dezen dieperen zin dat een uiterlijk schoone vorm
onwillekeurig veredelend werkt, dat goede manieren in staat zijn het karakter omhoog
te heffen. Nu is het echter juist deze uiterlijke beheerschtheid, die maakt dat de
Engelschman vaak verkeerd beoordeeld wordt. Men ziet het masker aan voor het
gelaat,
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of, indien men al het masker erkent, vergist men zich in de motieven die tot het
aannemen ervan hebben geleid. Men beschouwt den Engelschman als een koel, niet
zeer gevoelig verstandsmensch en ziet niet in dat die strenge correctheid niet anders
is dan het pantser waarmee een irrationeel, mystiek aangelegd wezen zich omhult.
In werkelijkheid vertoont de Engelschman een zekere overeenkomst met den Rus,
zooals Dostojewski hem leert kennen; maar het groote verschil tusschen beiden is
dit, dat de een zich beheerscht, terwijl de ander ongebreideld uiting geeft aan zijn
gevoel. André Chevrillon, in zijn fijne studie, ‘Shakespeare et l'âme anglaise’ wijst
erop, hoe vaak, tengevolge van een schok, het uiterlijk evenwicht wordt verstoord:
‘l'armure morale, reçue du milieu et de l'éducation, les défenses morales sont tombées
- l'âme nue apparaît’. Deze naakte ziel heeft juist Shakespeare, soms op ontstellende
wijze, geschilderd en zijn psychologie is doorgedrongen tot die diepere lagen, waaruit
de Engelschman in waarheid leeft.
Doch naast deze zijde van zijn karakter, die wellicht te danken is aan het Keltisch
element in zijn bloed, toont de Engelschman zich ook de nazaat der Germaansche
Angel-Saxers, die vanuit Noord-Duitschland zich vestigden in zijn land. Hij houdt
van de natuur, van het landleven op zijn ‘country-seat’, waar hij in vrijheid het goede
der aarde geniet. De waarde van bezit miskent hij allerminst: de ‘man of property’
vormt de ruggegraat der Engelsche maatschappij. Hij is een koel berekenend
zakenman, ‘fair’, doch steeds gedachtig aan eigen belang. Hij is nuchter, practisch,
degelijk, taai vasthoudend aan eenmaal verworven recht en heeft in zich een flink
stuk primitieve ruwheid, die hij b.v. botviert bij de jacht. Deze zijde van zijn karakter
vindt haar symbool in John Bull.
Beschouwen wij nu nog eenmaal de ontwikkeling van het Britsche Rijk. Niet
alleen de Engelsche mensch, doch ook de Engelsche politiek is in vele opzichten
irrationeel. ‘We stumbled upon the right way’ zegt ergens de geschiedschrijver
Trevelyan: wij vonden, zonder het te willen, den juisten weg. Vaak schijnt het of
alleen instinct de Engelsche staatkunde leidt, een instinct dat onlogisch, doch
onfeilbaar is. Engeland's
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buitenlandsche politiek heeft schijnbaar geen systeem, wisselt telkens van koers, is
opportunistisch in hoogen graad. Dóór den verwarrenden schijn herkent men echter
de oude richtlijnen van eeuwen her: handhaving van het machtsevenwicht in Europa,
en beheersching der zee, waarvan het bestaan zelf van dit rijk afhankelijk is.
Door het intuïtief volgen van deze groote lijnen is het Britsch imperium
g e w o r d e n , niet g e m a a k t . Niet naar een tevoren uitgedacht plan, maar instinctief
de omstandigheden tot het uiterste benuttend heeft Engeland in de 19de eeuw zijn
reuzenrijk opgebouwd. Het heeft daarbij het odium op zich geladen van den
‘rücksichtslosen’ kolonisator en het minstens even zware odium van den huichelaar
die onder vromen schijn slechts uit is op vergrooting van bezit. Shaw, die zijn
landgenooten hun feilen toont en daarom door hen niet minder wordt geacht, laat in
een zijner stukken Napoleon zeggen dat de Engelschen de zeeën bevaren met een
predikant aan boord en een vlag met het Kruis van Christus in top, en daarbij
plunderen en dooden al wie hun de heerschappij over den Oceaan betwisten. Inderdaad
heeft Engeland zijn koloniën veroverd - evenals ieder ander land - tot vermeerdering
van macht, rijkdom, gebied. John Bull, de aan bezit gehechte handelsman, heeft zich
met onmetelijke schatten verrijkt. Doch ook de andere zijde van het Engelsche
karakter heeft zich niet geheel laten verloochenen in dit tegen alle religie strijdend
bedrijf. De Engelschman heeft moeten gelooven, zich het geloof moeten suggereeren,
dat hij veroverde uit roeping, dat de ‘white man's burden’ om kleurlingen te beschaven
op zijn schouders was gelegd. Er is, zegt Cazamian, iets Oud-Testamentisch in dit
geloof aan een roeping, als van een uitverkoren volk. Daarom is het niet geheel
huichelarij, wanneer Engeland Christus predikt en kleurlingen onderwerpt: het is
ook een gebrek aan diepere bezinning van een zeer gecompliceerd, minder op
bespiegeling dan op de daad ingesteld volk.
En ten slotte is de daad, het practische resultaat, de eenig mogelijke rechtvaardiging
voor Engeland's koloniale politiek. Het heeft veel genomen, maar veel gegeven ook.
Het heeft zijn koloniën niet uitgebuit, maar ze tot ontwikkeling gebracht, soms tot
schade van het moederland. Het heeft, langs den
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weg van aanpassing en compromis, het koloniale rijk doen groeien tot een Bond van
Staten, die alle phasen vertegenwoordigen van afhankelijkheid tot zelfbestuur. En
in al deze Staten leeft, soms zeer vermengd, toch iets van den Britschen geest, die
van zoo groot belang voor de toekomst der wereld is.
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Actueel
Door W. Banning
Zou er ditmaal achter het opschrift van deze rubriek niet een dik uitroep- en een dito
vraagteken moeten staan, wanneer ik aandacht vraag voor het ‘Eenheidsplan der
Kerken’, dat in het brein van Stanley Jones ontstond en door het ‘Algemeen
Weekblad’ in de vijver van ons vaderlands kerkelijk leven werd geworpen? Of zouden
we beter doen met ‘Actueel’ te vervangen door ‘Utopisch’ - waaraan zich dan
bespiegelingen lieten vastknopen over de actualiteit der ware utopie? Ik zet noch de
tekens, noch vervang ik het woord, overtuigd als ik ben, dat in het plan iets zeer
wezenlijks wordt uitgesproken.
Laat mij eerst de hoofdzaak meedelen. Stanley Jones schreef in de ‘British Weekly’
een artikel: ‘Christenen van Brittannië verenigt U’. De redactie van het ‘Algemeen
Weekblad’ nam het over, veranderde Brittannië in Nederland. Wij citeren daaruit
het volgende, hier en daar weglatend wat wij menen te kunnen missen:
‘Door een zeker fatalisme bevangen gaan wij regelrecht op een nieuwe oorlog af. Er
is een grote hoop goede wil aanwezig, doch wij zijn onmachtig deze te organiseren
en om te zetten in de daad, die van de ondergang in een nieuwe oorlog redt. Toch
moesten de christenen dit kunnen doen. Zij vormen het grootste lichaam op aarde
‘dat zich rondom één centrale gedachte heeft verenigd en trouw is aan één Persoon’.
Als ze zich maar konden verenigen!
Drie punten zijn van vitaal belang:
E e n h e i d . De christenen vormen op aarde de grootste eenheid - als ze het maar
beseften! Afgezien van organisatie, kerkinrichting en dergelijke delen ze immers
hetzelfde leven. Zij zijn één in het diepste van het leven, nl. in het Leven zelf. Zij
behoeven niet meer naar eenheid te zoeken, zij hebben die, zo fundamenteel als maar
mogelijk is. Wij zien het wonderlijke verschijnsel, dat mensen, die in de diepste
grond het
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meest één zijn, het meest verdeeld zijn aan de oppervlakte. Maar wij zijn één. Dat
moeten wij vasthouden.
G e l i j k h e i d . God werkt niet exclusief, alleen maar in één bepaalde kerk of
sekte. De heiligen zijn gelijkelijk over alle kerken verdeeld. De vraag of God een
mens gebruikt, houdt geen verband met zijn lidmaatschap van de een of andere kerk.
Dit wordt alleen beslist door de mate, waarin die mens zich overgeeft aan de wil van
God. Er is een geestelijke gelijkheid tussen alle kerken en sekten: deze nl. dat God
in elk van die kerken en secten die mensen aanneemt en gebruikt, die zich geheel
aan Hem overgeven.
Ve r s c h e i d e n h e i d . De uitwendige manifestatie van dit aan allen
gemeenschappelijk ten grondslag liggende leven is zeer gevariëerd. De eenheid drukt
zich uit in een rijke verscheidenheid. Wanneer wij over eenheid praten, moeten we
dat niet uit het oog verliezen en vasthouden aan deze drie: eenheid, gelijkheid,
verscheidenheid. Elke eenheidsbeweging, die hen niet respecteert, loopt er zich op
te pletter. Want het zijn drie feiten.
Het plan is nu: E é n N e d e r l a n d s e K e r k v a n C h r i s t u s te vormen, met
verschillende vertrekken: voor Hervormden, Gereformeerden, Luthersen,
Doopsgezinden enz. Een afdeling afzonderlijk noemt zich niet meer kerk. De naam
kerk geldt alleen voor het geheel. Aan het hoofd van het geheel kome een ‘Algemene
Raad’ te staan. Hoe Stanley Jones tot in praktische aangelegenheden zijn plan
uitgewerkt heeft, blijke uit zijn voorstel: ‘Op ons postpapier komt te staan:
‘Nederlandse Kerk van Christus’ en daaronder b.v. ‘Afdeling Hervormden’.
Deze Nederlandse Kerk van Christus zal door zijn Algemene Raad over allerlei
grote vraagstukken één getuigenis kunnen laten horen en een stem van groot moreel
gezag verkrijgen. Tussen de afdelingen zou de eenheidsbeweging zonder dwang en
strijd kunnen blijven doorwerken en zo zou deze Nederlandse Kerk van Christus
medehelpen aan de vervulling van het gebed van den Heiland ‘Opdat zij allen één
zijn.’
‘Christenen van Nederland verenigt U. Er valt niets te verliezen behalve wat
etiketten en scheidsmuren. Onze volgende stap moet zijn: Een verenigde Kerk van
Christus!’
Er zijn bij dit merkwaardige plan, dat in Nederland nu gedekt wordt door de
vooraanstaande figuren der ethische
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orthodoxie, allerlei vragen te stellen, die men ook niet moet onderdrukken. Vragen
als bv. de volgende: Zou men bereid zijn om de Remonstrantse Broederschap, de
enige uitsluitend vrijzinnige kerk, ook te erkennen als behorend tot de kerk van
Christus? Zouden de afdelingen bereid zijn afstand te doen van de naam kerk, daarmee
opgevende de gedachte dat zij ‘de’ kerk van Christus vertegenwoordigen? Kan men,
zuiver praktisch gezien, verwachten dat in Nederland de kerken als motief tot eenheid
aanvaarden, dat de Christenen een nieuwe oorlog moeten voorkomen; en is het
theologisch en godsdienstig gezien wel juist om op dit en eventueel andere
praktisch-sociale motieven naar kerkeenheid te streven?
Wij stellen onzerzijds deze vragen niet uit twijfel of ongeloof - integendeel. Het
zij zonder zelfverheffing en hoogmoed gezegd: we kennen de zegenrijke uitwerking
van het door Stanley Jones bepleite beginsel van organisatie uit de praktijk. Men wil
immers niet een federatie van min of meer verwante groepen; men wil belijden: ons
bindt een centraal beginsel, dat zich in verscheidenheid moet openbaren en daardoor
de wezenlijke eenheid bevestigen en versterken; daarom voelen wij ons als delen
voor het geheel èn voor elkaar mede-verantwoordelijk; wij zijn takken van één boom.
Welnu, dat beginsel ligt ten grondslag aan de organisatie van de Nederlandse
Woodbrookersvereniging en haar Werkverbanden en heeft, zij het op bescheiden
gebied, zijn geestelijke kracht bewezen.
Maar dan moet aan één voorwaarde zijn voldaan, en ik vrees dat de empirische
kerken dat niet kunnen. Negatief: dan kan het dogma nooit absoluut worden gesteld.
Positief: dan moet levend geloof méér geacht worden dan welke formulering ook.
Dan moet een diepe eerbied aanwezig zijn voor het feit dat God met mensenkinderen,
groepen, kerken, verschillende wegen gaat, die toch alle Zijn wegen zijn. Dan moet
ook een godsdienstig roepingsbesef aanwezig zijn, waaruit als onzuiver is verwijderd
het individueel en groepsegoïsme, de angst voor het eigen bestaan, de wil om te
heersen; dan moeten wij kunnen dienen, zonder meer.
Wat er van het Plan worden zal in Nederland?
Vurig hoop ik, dat de redactie van het Weekblad het niet bij een artikel laat. Wie
hier een zo duidelijk geluid laat horen, moet méér doen. Het minste is: de geduldige
trouwe arbeid aan de geestelijke voorwaarden, die eenmaal dit Plan praktisch-aktueel
zullen maken.
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Het jubileum van de V.P.R.O.
Een hartelijke gelukwens aan de leiding van de V.P.R.O. en tevens aan ans hele
Nederlandse volk moge, zij het dan wat laat, hier geuit worden. Zeker eerst aan de
leiding, die de overduidelijke bewijzen ontving van het feit dat tallozen zeer aan de
V.P.R.O. zijn gehecht, dat hij in ons volksleven zich zijn plaats heeft gemaakt.
Er zou daarover heel wat te zeggen zijn: verheugend was het feit dat een minister
- en waarlijk niet de minst bekwame - open en duidelijk sprak van ‘ons’
vrijzinnig-protestants geloof; verheugend was het feit van de massale bijeenkomst
in het Concertgebouw (Vrijzinnig-protestantisme en massa! Wat 'n wonder!);
verheugend was in de redevoeringen het besef van eenheid en verantwoordelijkheid.
Enz. Het moet voor de leiding een reden tot grote dankbaarheid zijn geweest.
Maar niet minder is dit jubileum een gelukwens waard aan ons hele volk. Wij
mogen er allen tezamen ontzaglijk dankbaar voor zijn, dat de stroom van Christelijk
humanisme, die sedert eeuwen door onze historie gaat, in het heden sterk blijft, sterk
door zijn wortels in het volk (en de invloed reikt heel wat verder dan het
georganiseerde Vrijz. Protestantisme); wij mogen er dankbaar voor zijn, dat
verdraagzaamheid, geestelijke vrijheid, eerbied voor geweten en mensenwaarde hoge
geestelijke goederen zijn. Dieper dan vroeger, geleerd door wat diktaturen aan
bruutheid openbaren en aanblazen, beseffen wij welk een zegen het is voor heel een
volk, wanneer zijn democratie geworteld is in een Godsgeloof, in een Evangelische
gezindheid, die principieel de geestelijke verscheidenheid als rijkdom aanvaardt.
Het zou dwaas zijn, dit aan te zien voor het werk van het Vrijz. Prot. alleen. Maar
het heeft aan dit geestelijk bezit van ons volk zijn belangrijk aandeel geleverd. De
V.P.R.O., wetend dat adeldom verplicht, wekt en versterkt dit bezit van ons volk
voortdurend; zo vervult hij een dienende functie van hoge orde. Zijn werk blijve
gezegend.
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[Het Kouter, nummer 4 1936]
Het goddelijk versmachten
Door Dr. L.J. van Holk
Een zoo ongewone, om niet te zeggen gewilde woordverbinding behoeft stellig eenige
rechtvaardiging. Met versmachten duiden wij immers een lichamelijk lijden aan, dat
vooral verbonden is met dorst. Wie versmacht, verwelkt door een gebrek aan water,
waarnaar hij dus verlangt. Vandaar heeft het woord algemeener zin gekregen: hevig
verlangen naar iets, waarvan het ontbreken zwak maakt, en dus te heviger verlangen
doet; waardoor men zich de eigen zwakheid weer dieper bewust wordt - en deze
kringloop tot bezwijkens toe.
Wat kan daaraan goddelijk zijn?
Laat mij, om die vraag te beantwoorden, den weg mogen loopen, dien mijn eigen
gedachten gegaan zijn.
In zijn studie over ‘Das Heilige’ gewaagt de Duitsche godsdienstonderzoeker R. Otto
bij herhaling van dien trek, dat de Godheid wel als geheimenis wordt beseft, maar
tevens als een, waarvan kracht, geweld uitgaat; zoodat God zich aan ons voordoet
als wil, als de Levende, de Energische: ‘In der aufzehrenden G l u t der Liebe, deren
andringende Gewalt der Mystiker kaum erträgt, die ihn zerdrückt, und die er bittet
zu mildern, damit er nicht selber vergehe, kehrt er drastisch wieder’1). Deze energie
is niet alleen liefde, maar ook toorn - en dan schrikwekkend; maar (- ‘Die Liebe ist
nichts anderes denn gelöster Zorn’ -) in beide gevallen e n e r g i s c h . Zeer beeldend
drukt de oudtestamentische zegswijze van den ‘ijver des Heeren’ dat uit. Heel het
Christelijk geloof is diep doordrongen van dit voluntarisme, deze goddelijke energie:
God schept, onderhoudt, regeert, oordeelt en behoudt deze wereld. En de voleinding
daarvan is de praedestinatiegedachte: God alléén beschikt ons lot. Hij werkt ‘alles
in allen’.
Tegenover deze energie van God staat een even uitgesproken

1) R. Otto, Das Heilige2. S. 25-26.
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passiviteit van den mensch. De bijbelsche vroomheid is vol van de getuigenissen
daaromtrent. De mensch heeft maar te berusten, te aanvaarden, te gehoorzamen. In
de magistrale slothoofdstukken van het boek Job antwoordt de Heer den mensch in
den storm - en dan verstomt Job, overweldigd, klein geworden. Maar hoe heeft Job
tevoren gesmacht naar een doorgronden van zijn onbegrijpelijk lot! Hoe bitter waren
zijn klachten! Hoe heeft hij zijn vrienden en hun slappe argumenten hartstochtelijk
bestreden. Heel de geestelijke dramatiek van het boek Job is eigenlijk bepaald door
dit versmachten van de ziel uit verlangen naar doorzicht (het bekende hoofdstuk 28
b.v. over de wijsheid), dat den mensch niet eigen is. De nieuwtestamentische pendant
van Job is natuurlijk: de Gekruisigde. Dikwijls heeft men ook het woord ‘mij dorst’
zoo verstaan: het vertolkt niet alleen het lichamelijk versmachten van den kruiseling,
maar ook het lijden van den heiland om de menschheid, en van den mensch om God.
Niet alleen het Evangelie kent deze gedachte, ook Paulus is er mee bezet. Het
overbekende 7e hoofdstuk van den brief aan de Romeinen getuigt luide van de
hunkerende onmacht van een mensch, die zeggen kan: ‘Want het goede, dat ik wil,
doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.’ (vs. 19). Moderner gezegd:
de tweespalt tusschen het hooger en het lager ik gaat soms tot de grens eener innerlijke
verlamming, die de ziel radeloos maakt, en smachten doet naar hereeniging, genezing,
daadkracht; naar een frissche bezieling door den Hl. Geest Gods.
Ook in andere godsdiensten vinden wij zulke gestalten: koning Oidipous duldt
zijn zware lot, zwerft als balling. Talloos velen zijn de lijders onder de menschen,
die in den ijzeren greep van het lot, van donkere machten, booze daemonen, blinde
kosmische energieën versmacht zijn in hunkerende onmacht.
Weeke en tevens mystieke naturen hebben daaruit een eigen type godsdienstigheid
gevormd, waarvan Rilke zoo dikwijls tolk geweest is:
‘Sein Wachstum ist der Tiefbesiegte
Von immer Grösserem zu sein.’

Of denk aan zijn vertaling van de oude fransche preek ‘Die
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büssende Liebe der Magdalena’. Duidelijk breekt de erotisch-pathologische grondtoon
door in dit laatste geschrift. Dat is begrijpelijk, daar geen aandoening zoo het smachten
in de menschenziel opwekt als liefde: de verliefdheid zelve, haar aanvankelijke
schuchterheid, haar teleurstellingen, het moeten wachten en verbeiden, de plagerijen
van het liefdesspel, het afstand moeten bewaren, de onstilbare hunkering, na hoe
diepe verzadiging dan ook - 't zijn allemaal variaties op dit eene thema. De eenzamen,
verstootenen, miskenden - hoe hebben zij niet de belijdenis van hun zielsversmachten,
de tirannie van den grimmigen Eros, bezongen, in steen gebeiteld, geschilderd en
getoonzet. Onze kunst is in vele harer heerlijkste scheppingen de getuige van dit
eigenste leed: het machteloos hunkeren van de broze menschenziel onder de felle,
wreede energische stuw van ondoorvorschbare machten.
En eindelijk, wanneer de vader der moderne theologie, Schleiermacher het wezen
der vroomheid bepaalt, dan noemt hij haar ‘schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl’.
Dus ook daar: de mensch niets, God alles1).
Ondertusschen - de volgende stap op den weg dien wij gaan - ligt den meesten
modernen menschen deze lyrische en lijdelijke vroomheid niet zoo best. De meeste
van mijn lezers zullen zich meer thuisvoelen, denk ik, bij een godsdienstigheid ‘frisch
als de morgen, zijn kracht bewust’. Hun veronderstelling is, zooal niet bepaaldelijk
de vrije wil, dan toch de zedelijke inspanning, wellicht wijsgeerig verankerd in de
kantiaansche denkwijze. Of - nog wat ‘linkscher’, wat moderner, wat amerikaanscher
- zij zullen de menschelijke activiteit zelve opvatten als goddelijke activiteit in ons,
als ontplooiing van den heiligen Levensdrang in het individu. Hun is het, alsof God
Zijn energie gedelegeerd had aan den mensch:
‘Wer immer strebend sich bemüht
Den können wir erlösen.’
(Goethe)
Zeker, dat kàn samengaan met een Godsleer, die de Godheid als ‘actus purus’, d.i.
zuivere daadkracht verstaat. Het kàn

1) Bizonder treffend verbeeld door Jacqueline v.d. Waals in het gedicht: ‘De Herdersfluit’
(Nieuwe Verzen, blz. 88).
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niet alleen, het geschiedt ook vaak, en dat ligt eveneens voor de hand: het leven op
aarde is, de goede strijd des geloofs, waarin God en Zijn verkoren Profeten voorgaan,
en de menschen mogen meedoen. Mogen wij iets daarvan vermoeden achter de vurige
geestdrift van de eerste kruistocht: ‘Dieu le veult’? Of in Guido Gezelles bekende,
krijgshaftige lied: ‘Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen’?
Of... moeten wij nu ook de omzetting voltooien, en des menschen daadkracht
aanvullen met de lijdelijkheid Gods? En beidt ook God Zijn tijd? En smacht Hij de
donkere uren der historie door?
Maar... is dat een godsdienstige gedachte, zal men vragen? Heeft men dat in
werkelijkheid ooit geloofd?
Zie hier.
Er is - om te beginnen - een geloof, dat God l a n k m o e d i g is. Dat beteekent:
God straft niet terstond elk onrecht, dat geschiedt; zelfs niet de lastering, Hem
persoonlijk toegeslingerd. Dan verstokken zich hoovaardigen en boosdoeners. Zij
worden driester, begaan meer onrecht, tarten den hemel. Maar de hemel zwijgt. Het
onrecht wast1). Maar er komt - wanneer wij de profane geschiedenis nagaan - geen
zondvloed, geen zwavelregen, geen aardbeving. Geen bliksem slaat in. De Booze
schijnt te triomfeeren... i s het slechts schijn? En dan plots, als niemand het meer
verwacht, als de tirannen allang hun pralende graftomben hebben - dan komt de
orkaan, die de bleeke glorie hunner nazaten wegveegt. En de twijfelende toeschouwer
vraagt: slaat dit late oordeel heusch nog op de euveldaden van vroeger? Maar God
zwijgt. Heeft de Chineesche lyricus geen gelijk, als hij zingt:
‘De Aarde zal nog lang vast staan op haar oude voeten.’

Goed, zegt gij - maar éénmaal komt het laatste oordeel. Dan zult ge zien!
Ondertusschen echter gaat de historie door, door dr. J. Romein terecht vergeleken
met de bloedige zegekar van Djaggernauth, en God talmt en talmt. Jezus heeft het
Zijn discipelen reeds voorgehouden in de gelijkenis van den Bruidegom, die zich
wachten laat: Wel kán het Koninkrijk

1) Als één voorbeeld voor vele moge psalm 73 worden genoemd.
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komen ‘als een dief in den nacht’ - maar de nacht der tijdelijkheid is lang. Hoe
menschelijk klinkt ons dan ook die smachtende roep van den psalmist: ‘Wachter!
wat is er van de nacht?’
Maar steekt nu achter dat woord lankmoedigheid ook een smachten Gods? Is er
zooiets als een onmacht Gods? Neemt men de oude dogmatische leer streng, dat
Jezus eigenlijk God was - dan moet men consequent antwoorden: ja. Of wat is dat
kruiswoord: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?’ anders dan de
wanhopige snik van den versmachtenden Godszoon? Ja, zoozeer heeft de oudste
christenheid dat reeds beseft (en dan tevens dat Jezus' kruisdood hun gansche geloof
in de weegschaal legde), dat zij de kracht van hun geloof pas vonden in het geloof
in de Opstanding, d.i. de overwinning van Gods kracht op de banden des doods.
Eenigszins anders gewend keert de gedachte van de lijdelijkheid Gods terug bij
J.C. van Schagen in zijn gedicht ‘de Sterkste’, met het als een refrein weerkeerend:
‘Ik heb den tijd’, en dan die woorden:
‘Ge hoeft U niet te wapenen. Ik strijd niet.
Ge kunt mij gerust verdringen. Ik sta niet op mijn plaats.
Ge kunt mij dwingen met geweld. Ik ben zwak als water.
Ge kunt mij dooden. Ik hecht niet aan mijn vorm.’1)

Maar: lijdelijkheid is bij Schagens vers de keerzijde van een onuitputtelijke
levenskracht, en van een zeer forsch en groot gescandeerd tijdsrhythme (dat immers
de maat der Eeuwigheid zelf is). En... lijdelijkheid is nog geen smàchten.
Smachtende goddelijkheid vinden wij in het heidendom, dat den ondergang belijdt
van den jongen, schoonen God, Adonis, Osiris, Dionysos - duidelijke weergalm
ervan is het drama op Golgotha trouwens wèl - maar zij is overal één moment, dat
zijn aanvulling, meer: zijn opheffing vindt in het zalig feest der Verrijzenis: ‘Ik heb
de wereld overwonnen’2). Zoo kent ook het christendom dus dit geheimenis: het
smachten en ondergaan als voorwaarde tot het zegepralen en leven in eeuwigheid.
Er is wel een mysterium ‘languidum’ (tegenover ener-

1) J.C. van Schagen, Narrenwijsheid, blz. 35.
2) Joh. 1633.
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gicum) in de Godheid. Maar slechts als moment; om relief te geven aan het energische,
een voorspel als 't ware. Kan men nu nòg verder gaan, en het versmachten
verzelfstandigen, zoodat het hemel en aarde in beslag neemt?
Ik aarzel om ja te zeggen. Want het begrip der goddelijkheid schijnt krachtens zijn
heele aard aangelegd op overwinning. Kan God ooit werkelijk d.i. definitief verslagen
worden? Dat zou het denkbaar radicaalste pessimisme beteekenen. Want dan zou de
godheid het onverloste wezen bij uitstek zijn, immers oneindig bewuster en
gemartelder dan eenig sterfelijk schepsel ooit kon zijn: als Prometheus, aan de rots
geketend, maar zonder hoop op verzoening en herstel; zelfs zonder Zeus (die overigens
eveneens gebonden is door het lot, en dáárom zich met Prometheus verzoent: die
verzoening bezweert zijn eigen ondergang). Is dan dit ‘vergelijk der Goden’ d.w.z.
geestelijk gesproken de meest radicale nederlaag, de laatste achtergrond in Aischylos'
geweldig treurspel? Dat is toch moeilijk te gelooven.
Maar wat bij den griekschen dichter zwevend blijft, wordt klaar uitgesproken in
de school van Schopenhauer. Daar, indien ergens, moeten wij het goddelijk
smachten-zonder-uitzicht kunnen vinden. Bij Schopenhauer zelf kan deze gedachte
geen houvast vinden: daarvoor is zijn pessimisme te a-theïstisch. Maar wij vinden
bij hem wel dat rampzalige in het lot van den mensch uitgesproken, dat hij, als
schepsel onderworpen aan den blinden levensdrang, tevens bewustzijn heeft, door
het bewustzijn lijdt, en nu ook weer in de sfeer van den geest den drang overwinnen
kan: de heilige vooral is de drager van deze bevrijdingsgedachte. Maar de heilige
blijft toch vrijwel onmachtig op aarde tegenover de geweldige driften van het leven.
Hij is een randfiguur. De geest smacht in hem. Ook de romantiek van Hebbel heeft
dezen zwaren, pessimistischen grondtoon: het hoogere leven is het zinnelooze. De
edelste menschen komen ten ondergang. Slechts de middelmatigheid kan leven1).
Dat moge een verdraaiing van het tragische wezen, het is wel doordringend
pessimistisch, en loopt terstond uit op een onreligieuse levenshouding, die mèt dit
absoluutstellen van het

1) Lucka heeft hieraan prachtige bladzijden gewijd in zijn boek ‘Grenzen der Seele’, 1922, S.
57 ff.
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versmachten van den geest, óók den geest opheft, en ons veroordeelt tot een zinloos
bestaan in een donker heelal - waarin het smachten zelf dan het verhevenste, het
goddelijkste ware... Iets daarvan vinden wij terug bij Wagner in den ‘Ring der
Nibelungen’. De heldendood van den bevrijder Siegfried (hij sterft overigens zinneloos
d.i. door verraad) leidt de wereldbrand en godenschemering in, die de wereld verlossen
tot onbewustheid. Het bewuste leven van den geest is het eigenlijk kwaad. De
verlossing ligt in het onbewuste, het ongedulde, onmiddellijke leven. Het helle,
denkende voortschrijden over deze wereld, is het eigenlijk lijden. Met een text uit
een preek van den Boeddha: ‘Het gansche zijn is vlammend leed’. Dit groote
pessimisme is de voleinding van de leer van het goddelijk smachten, - tevens de
opheffing ervan, omdat het àl wat gewoonlijk ‘goddelijk’ heet, ad absurdum voert:
het smachten moge goddelijk zijn, dat is toch de omkeering van de opvatting dat
God zelf het is, Die smachten zou.
Zoo zijn wij ontslagen van de noodzaak daarover verder te peinzen. Maar dan blijft
nog als een raadsel staan: het smachten als moment, als mysterium languidum, in
het overigens triomfant gedachte geheel van de Godheid. Een geheimenis noem ik
dit: want het godsdienstig besef rekent ermede, doch doorgrondt het niet. De feiten
schijnen er op te wijzen. De booze daemonische krachten slaan telkens weer den
moeizaam gebouwden kosmos in stukken. Deze macht ontleenen zij aan de tragische
schuld die in de wereld steekt, zoo wordt wel gezegd. Maar is dat iets minder
mysterieus? Waarom en hoe bouwt de Volmaakte Godheid een onvolmaakte wereld
als Haar schepping? Er is maar éen antwoord op, dat echter in zijn wijsgeerige
abstractie weinig zegt: de indruk van de lijdelijkheid Gods ontstaat uit de
wanverhouding tusschen Gods rhythmiek en ons levenstempo, ons ongeduld. Als
theoretische formule kan dat wellicht dienst doen, maar zoodra wij haar op eenig
concreet geval gaan toepassen, staan wij voor het volkomen onbegrijpelijke.
Dat is de eigenlijke reden, geloof ik, waarom wij deze gedachte te doorworstelen
krijgen; waarom althans ik haar eenigermate plaatsen kan: niets maakt ons zóó het
blijvend,
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principieel Geheimenis aan de Godheid duidelijk, als haar nederlagen (Rilke: ‘Du
gehst in Tausenden verloren’), haar eindeloos langzaam te werk gaan, haar
lankmoedigheid, (inderdaad is ook op lager plan lankmoedigheid een ondoorzichtige,
schoon fascineerende levenshouding). Onze hunkering naar het Volkomene, naar de
Zegepraal wordt er te dieper door. Als een zeer vage gelijkenis van oneindige
Levenskracht wordt ons dan het mysterium languidum tot de geheimenisvorm bij
uitstek waarin de religie spreekt, om onze verbeelding te zekerder te treffen, ons hart
aan te sporen, onzen geest tot grooter inspanning èn gelatenheid op te voeden.
Een vage gelijkenis - maar toch een g e l i j k e n i s van het stralend Zijn der
Godheid, de uiterste proefsteen voor den mensch, om zijn geloof aan te toetsen,
immers: om te zien, hoeveel uithoudingsvermogen wij hebben, hoeveel bereidheid
om te gelooven zònder teekenen, zònder waarschijnlijkheid - uit pure overgave.
Zou versmachten daarvoor een te hooge prijs zijn? Ik geloof van niet, want: ‘Nur
wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen’.
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Boeren, arbeiders en studenten op de Volkshoogeschool
Ervaringen over Klassenstrijd
Door H.D. de Vries Reilingh
De Volkshoogeschool wil een stuk volksgemeenschap en volkscultuur verwezenlijken
- niet door hierover min of meer scherpzinnig te praten, maar metterdaad door de
verschillende volksgroepen in nauwe aanraking met elkaar te brengen.
De splitsingen, die zich voortdurend in ons volksleven voltrekken, hebben het
saamhoorigheidsgevoel verstoord. Door de boomen zien wij het bosch niet meer.
Ieder trekt zich in het eigen vertrouwde, veilige kringetje terug - in de tientallen
godsdienstige gezindten, politieke richtingen en standen, in de honderdtallen beroepen.
De verbondenheid, de verantwoordelijkheid voor het geheel, de gemeenschap over
de muren heen, het volk gaat verloren.
Is de volksgemeenschap dan noodig? Ja - want haar vrucht, de volkscultuur, is het
waardevolste, wat wij aan de groote samenleving der volkeren kunnen geven. En
naar binnen vindt de enkeling zijn rijkste ontplooiing, zoowel door het deelen van
lief en leed met zijn volksgenooten, als door het ontvangen van haar geestelijke
goederen en zijn scheppenden arbeid in haar dienst.
Die geestelijke goederen gaan ver uit boven den verstandelijken geest van onzen
tijd. De gestudeerden zijn derhalve slechts gedeeltelijk de cultuurdragers van een
volk - de andere groepen dragen daar even goed het hunne toe bij, en alleen door
samenwerking en uitwisseling zullen gavere vruchten voortgebracht kunnen worden.
De verstandelijke intellectueelen kunnen dan leeren, dat zij de grenzen tusschen de
richtingen en gezindten steeds te scherp trekken, en dat hun volk spontaan naar
eenheid en gemeenschap hunkert. Ieder sectarisch streven - tot collectes voor sociaal
werk toe - dient zich als algemeen,
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‘voor alle richtingen’ aan, om bij het volk ingang te vinden.
Uitsluitende omgang met gelijkgezinden leidt tot verstarring en vervlakking alleen uit de botsing van verschillende gevoelens en gedachten groeit een veelzijdige,
levenskrachtige cultuur. Evenzoo leidt een opsluiten in den eigen beroepskring tot
een standsvooroordeel, dat een werkelijke gemeenschap en een frissche
maatschappelijke doorstrooming belemmert.
De geestelijke grondslag van de volksgemeenschap is de volkscultuur - haar ideaal
de levensgemeenschap. Klassen missen dien geestelijken grondslag - klassecultuur bestaat niet. Klassen
zijn louter stoffelijke, menschelijke belangengroepeeringen, een eigen
levensgemeenschap kunnen zij niet stichten. Klassen zijn strijdende groepen machtstrijd, die nooit een werkelijke, rechtvaardige oplossing kan brengen.
Niettemin is de klassenstrijd thans een realiteit, die alleen door onwilligen niet
erkend wordt, al worden de vormen steeds ingewikkelder en de overgangen talrijker.
Maar met het constateeren is hij nog geenszins gerechtvaardigd als doel in zichzelf,
zooals de arbeidersbeweging aanvankelijk deed voorkomen. De andere volksgroepen
maakten hiervan gebruik door deze als het zwarte schaap buiten de volksgemeenschap
te stooten. Thans stelt de arbeidersbeweging de schuldvraag van den klassenstrijd misschien echter te laat, en dan is dat grootendeels de schuld der intellectueelen, in
het bijzonder der predikanten, die geestelijk achterbleven bij de maatschappelijke
ontwikkeling der arbeidsverhoudingen - in beslag genomen als zij waren door allerlei
splitsingen - zoodat de arbeiders de voorlichting misten om hun strijd zedelijk te
toetsen.
De arbeiders hadden de schuldvraag moeten stellen, en de andere volksgroepen
moeten aanklagen, die hun plicht van volksgemeenschap verrieden voor een
welverzorgd bestaan. Dan was het niet mogelijk geweest om de middengroepen, die
de volkseenheid eveneens als vanzelfsprekend aanvaarden, tegen de arbeiders als
rustverstoorders en loochenaars van zedelijke waarden in het geweer te roepen.
Alleen verzoening door een gemeenschappelijk ideaal kan de oplossing brengen.
Wanneer de Volkshoogeschool haar plaats in de werkelijkheid wil innemen, moet
zij dus rekening houden met de
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realiteit van den klassenstrijd. Hoe beweegt zij zich in het strijdgewoel? Anders
gezegd: slaagt zij erin de menschen bij elkaar te houden, die in het dagelijksche leven
der groote maatschappij zoo scherp tegenover elkaar staan? Zijn de
klassetegenstellingen in feite niet te scherp?
Inderdaad is het wel moeilijk, maar onmogelijk is het niet en ieder geval
noodzakelijk. Zonder het verband en de wisselwerking tusschen de
economisch-materieele en de zedelijkgeestelijke wereld te ontkennen, is toch aan te
nemen, dat de eerste alleen tot op zekere hoogte de laatste bepaalt, en dan nog alleen
als voorwaarde, niet als oorzaak. De diepste oorsprongen, dus het wezen van deze
werelden liggen gescheiden. Met andere woorden: al zal de Volkshoogeschool steeds
op de bres moeten staan voor maatschappelijke rechtvaardigheid, als voorwaarde
voor de volksgemeenschap - haar taak op zedelijk-geestelijk gebied staat in wezen
op zichzelf, al woedt de klassenstrijd nòg zoo fel. Wat dit betreft liggen de
verhoudingen evenzoo als ten aanzien van den godsdienst.
Wij kunnen echter nog verder gaan. Uitgaande van deze scheiding tusschen het
economische en het geestelijke, en aannemende, dat wij een maatschappijopbouw
kunnen verwezenlijken, waarin de klassenstrijd tot het verleden zal behooren, komen
wij voor de taak te staan de klassenlooze maatschappij reeds nu naar de geestelijke
zijde voor te bereiden. Doen wij dat niet, dan bederven wij door den klassenstrijd
onze menschelijke verhoudingen en bemoeilijken wij den opbouw van de ware
klassenlooze volksgemeenschap, waar toch al deze huidige vijandige groepen als
menschen deel van zullen uitmaken. Als dan de volksgemeenschap niet bewust leeft
in de harten van allen, die ertoe behooren, zal zij alleen met concentratiekampen
gevestigd kunnen worden - en zelfs dan nog niet eens, daar dan de gemeenschap als
orde van bewuste dienaren van het geheel, reeds verloren is gegaan. En nu - is het niet te laat? Verstaan de menschen elkaar nog, gesplitst en gespleten
als zij zijn? Tot op zekere hoogte nog wel. Nog zijn er vrijwel algemeen geldende
normen, die waard zijn nagestreefd te worden. Zijn die bereikt, dan kunnen wij verder
zien; het heeft geen zin theoretische stelsels te scheppen, als zij niet verwerkelijkt
worden.
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Eigenbelang heet de kanker, die de samenleving aanvreet; en nu gaat het er maar om
vele van die zoogenaamde standpunten te ontmaskeren als naakt eigenbelang en te
toetsen aan de algemeen geldende normen van naastenliefde en offervaardigheid.
De menschen uit hun schuilhoek halen en vasthouden, zoodat zij niet kunnen vluchten,
of zich verstoppen in eigen kring, maar volgens eer en geweten, voortdurend
gecontroleerd door andersvoelenden (het is typisch voor onzen intellectualistischen
tijd, dat men verkeerdelijk spreekt van andersdenkenden!), van man tot man moeten
getuigen: zoo zie ik de dingen. Dan blijken al die verschillende richtingen inéén te
schrompelen tot vaak niet meer dan een schakeering, een accent. Dan komt het niet
aan op de leer, maar op het leven ernaar.
Wanneer men een aantal weken wezenlijk samenleeft, durft niemand meer beweren,
dat het in orde is met onze maatschappij, dat dit alleen de schuld van ‘de anderen’
is, dat de menschen als vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen bij voorbaat
ongelijkwaardig zijn, dat ieder gelijke kansen heeft in het leven, dat een mensch
alleen leeft om te werken, dat vrijheid zonder gebondenheid, dat gemeenschap zonder
persoonlijkheid mogelijk is, dat verantwoordelijkheid zich beperkt tot de familie om slechts enkele dingen te noemen.
Naar onze meening heeft de buitenstaander geen flauw benul, hoe groot de
onnoodige misverstanden tusschen de bevolkingsgroepen zijn, doordat zij in het
dagelijksche leven niet meer met elkaar in aanraking komen. Een groot deel van
tegenstelling en afkeer is hierop terug te voeren. Telkens bespeuren wij dit op de
gemengde cursussen voor boerenzoons, arbeiders en studenten, waar het vraagstuk
van de onderlinge verhouding in verschillende vormen aan de orde gesteld wordt.
Uit de opstellen en gedachtewisselingen blijkt, welk een geringe rol daarbij gespeeld
wordt door de richting, waartoe men behoort, terwijl toch alle godsdienstige en
politieke schakeeringen van uiterst rechts tot uiterst links aanwezig waren. Het nauwe
contact belet, dat men zich veel fraaier voordoet, dan men wezenlijk is - daar zorgen
het internaatsverband en het practische werk wel voor.
In alle gemengde cursussen werden direct na den aanvang één of meer vragen ter
beantwoording opgegeven, die alle in verband
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met het onderwerp stonden. Bijv.: hoe ziet de arbeider den student, en de student
den arbeider? hoe is bij jullie de verhouding van boeren tot landarbeiders? is die
gezond te noemen? moeten alle beroepen gelijkelijk beloond worden? zijn alle
bevolkingsgroepen even belangrijk?
Enkele van de meest karakteristieke uitingen der verschillende groepen willen wij
voor zichzelf laten spreken.
Eerst stellen wij de verhouding arbeiders - studenten aan de orde. Hierover zeiden
de studenten het volgende:
‘Hoe zag ik den arbeider? Ik zag hem op straat bezig met vegen, in huis zag ik
hem schilderen, ik zag hem in de fabriek aan het werk. Ik zag hem werken voor zijn
dagelijksch brood, zooals ik dat later zelf ook zal moeten doen, met dat verschil, dat
mijn werk mij plezieriger lijkt dan het hunne. Ik zag arbeiders werkloos langs de
straat slenteren. Zij maakten grove opmerkingen op luide toon in een plat taaltje, en
ik bleef liefst op een afstand. De arbeider liet mij in het algemeen vrij koud.’
‘Als een arbeider goed zijn werk doet vind ik hem aardig; in het omgekeerde geval
akelig.’
‘Reeds meermalen ben ik met arbeiders in nauwer contact geweest. In het algemeen
heb ik geen scherpe scheiding gevoeld, zelfs het tegendeel, ik geloof, dat wij elkander
wederzijds meestal goed begrepen hebben. Erg prettig vind ik, dat ik zelf veel aan
contact heb, dat ik er een beter inzicht door krijg. Het is dus geen eenzijdig gevende
verhouding, maar een nemende en gevende houding.’
‘De beteekenis van den volksgenoot ligt in den arbeid, die hij ten bate van de
volksgemeenschap verricht. Als student, later als intellectueel, is men arbeider met
den geest; als “arbeider” is men werker met de vuist. Het werk, verricht door den
“arbeider” maakt tenslotte mogelijk, dat den intellectueel een bestaan wordt verschaft,
dat hem in staat stelt scheppend geestelijk werk te verrichten. De op vele gebieden
leidende intellectueel heeft dus een groote plicht van dankbaarheid ten opzichte van
de gemeenschap, die hem tot ontwikkeling van zijn gaven in staat stelde. Er is geen
sprake van eenig gerechtvaardigd meerderwaardigheidsgevoel van den intellectueel
t.o.v. den arbeider; hun werkgebieden liggen dikwijls uit elkaar, doch dienen hetzelfde;
de gemeenschap, het volk
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als geheel. Momenteel beseft de intellectueel dat niet.’
‘Zij zullen elkander pas leeren kennen, als zij als menschen tegenover elkaar staan,
en het ellendige is, dat zij meer student en arbeider zijn dan mensch, en niet meer
los te maken van hun aparte kringetje.’
‘Intellectueelen moeten meer verdienen, daar zij veel grooter uitgaven moeten
doen om hun stand op te houden. Zoo gaan de arbeiders 's Zondags met de tram naar
Zandvoort; de heele familie, boterhammetjes mee, en vinden dat heerlijk. Maar dan
is het er voor mij ondragelijk en moet ik naar Bergen, wat verder weg en duurder
is.’
‘Met een angstig gevoel lees ik in de dagbladen, dat het in de maatschappij tusschen
de arbeidersklasse en de anderen niet altijd koek en ei is. Gelukkig heb ik met die
narigheden niet te maken. Ik kan hier slechts uiteenzetten, hoe ik tegenover het
streven van de arbeiders sta. Ga ik dat streven na, dan valt mij telkens op, dat de
arbeider een gewoon mensch is net als ik. In de eerste plaats vecht hij om zijn
dagelijksch brood met wat boter erop. Nu, goede betaling en steun gun ik hem best,
zoolang dat tenminste niet mijn salaris in gevaar brengt! Hoe trachten zij verbetering
te krijgen? Hier begint het vraagteeken. Hun hoogste idealen zijn voor mij zinloos
en zoo is de arbeider iets, dat ik niet begrijp.’
‘De arbeider stoot af door het absolute van zijn beweringen. Je moet hem begrijpen,
en anders spreekt hij niet met je. Hij zal geen moeite doen om een buitenstaander,
die zijn taal, zijn leven, zijn problemen niet kent, iets duidelijk te maken. Hij denkt
zich de toestand van een ander niet in. Daar de traditie in zijn leven gebroken is, is
het Christendom niet meer zijn centrale waarheid, en kan hij zich niet voorstellen,
dat het dit wel voor anderen kan zijn.’ De arbeiders zagen het als volgt:
‘Volgens mij als Leidenaar wordt de toekomstige student door ouders en leeraren
ver van het werkelijke leven gehouden (schooljaren); hij staat dus absoluut vreemd
tegenover alles, wat buiten zijn eigen kleine wereldje voorvalt. Hij weet alleen waarin
hij wil studeeren, maar van de arbeider of zijn vraagstukken niets of heel weinig. In
Leiden, waar zij toch dagelijks de gelegenheid hebben om van het leven en denken
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van de arbeider kennis te nemen, isoleeren zij zich op enkele uitzonderingen na, zij
hebben hun corps, hun vriendenkring, hun feesten, maar dat is ook alles wat de
arbeider van de student ziet. En dat is niet de voordeeligste zijde. Er zijn dan ook in
Leiden genoeg arbeiders, die minachtend op de studenten neerzien, omdat k e n n i s
alleen de mensch niet verheft!
Individueel benijd ik dikwijls de student, want hij is toch in de gelegenheid gesteld
te studeeren. Hij doet dat als regel om carrière te maken, of omdat in de familie titels
noodig zijn, maar niet om derwille van de wetenschap zelf, en het geweldig
opbouwende werk, wat zij als wetenschapsmensch kunnen doen. Waarom zonderen
de intellectueelen zich anders altijd af? Waarom willen zij dan niet als proletariër
(niet-bezitter) beschouwd worden? Ik krijg altijd de indruk, dat de student zich
geestelijk boven de arbeider voelt staan. Als ik bijv. zie, hoe een student een arbeider
waar hij mee in aanraking komt, zooals conducteurs, kellners, enz., op dikwijls
beleedigende manier behandelt, krijg ik de indruk, dat zij zich als heerschers over
die menschen beschouwen. Dat schrikt de arbeider af.’
‘Bij ons in Leiden bemoeien de studenten zich heel weinig met arbeiders. Ik heb
weleens den indruk van ze gekregen, dat zij de arbeiders zóó zien: nu ja, zij zijn er,
maar laten wij maar doen, alsof zij er niet zijn. Mijn meening is: studenten zijn
lammelingen. Zij doen, alsof zij de wereld bezitten, en of wij arbeiders er bij de gratie
van hen mogen zijn.’
‘Studenten zijn een noodzakelijk kwaad, pretmakende nietsdoeners, die bierglazen
van het bordes af op straat stukgooien, die onder de rijjool gloeiende centen uitstrooien
om zich te vermaken hoe de menschen hun vingers branden.’
‘De mensch wordt gelijk geschapen, alleen met dit verschil, dat de een grooter
gaven heeft dan de ander. Volgens deze gegevens heeft iemand met grooter aanleg
voor ontwikkeling het recht student te worden. Maar in deze maatschappij is dat
recht heelemaal niet aanwezig, doch beslist de welstand der ouders. Hierdoor ontstaan
natuurlijk menschen, die niet voor hun taak zijn berekend. Voor een student geldt
dat in hoogere mate dan voor een arbeider, daar de student later verantwoordelijker
en gevaarlijker ambt zal bekleeden dan de arbei-
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der - en daarom gaat hij zijn positie kunstmatig beschermen.’
‘Wanneer men met studenten spreekt over de verschillende toestanden, dan zien
zij wel in, dat er in de maatschappij iets niet in orde is, en weinig voor de arbeiders
gedaan wordt, maar zij strijden niet mee om den toestand te verbeteren, daar zij er
zelf niet veel van voelen.’ Sommige uitingen zijn verbluffend, maar in den grond vrij onschadelijk, wanneer
zij niet leiden tot de schandelijkste vooroordeelen.
Eigenaardig is echter, dat de arbeiders haast zonder uitzondering bereid zijn de
gestudeerden beter te beloonen, terwijl slechts een enkele de gelijkheid verdedigt
met te wijzen op meer kinderen, meer voedsel, meer slijtage van kleeren in het werk
bij de arbeiders.
Hier zit misschien iets van een intuïtieve vrees bij de arbeiders, dat de gestudeerden
zich bij den klassenstrijd zullen vastzetten in het andere kamp, terwijl zij eigenlijk
tot de ongeinteresseerde middengroep behooren, omdat zij als groep een
monopoliepositie innemen. Een groep namelijk, welker diensten altijd noodig zullen
zijn, die moeilijk op korten termijn vervangbaar is, en welke iedere gemeenschap
steeds duur zal moeten betalen (v.g.l. de Amerikaansche specialisten in
Sowjet-Rusland!), wanneer men den prijs louter laat bepalen door de wet van vraag
en aanbod.
In dezen vorm interesseert de vraag den arbeider minder, waar wij verder nog op
terugkomen bij de slotbeschouwingen.
Studenten en arbeiders leven als het ware in verschillende vlakken - de een in de
theorie, de ander in de praktijk, en derhalve verdragen zij elkaar in den grond zeer
goed. Wanneer zij elkaar beter leeren kennen, groeit er meer waardeering, meer
begrip voor elkanders nooden en verlangens, en de verhouding wordt zelfs
kameraadschappelijk. Door honderd goede voornemens bezield en lichtelijk
schuldbewust trekt men na den cursus vreedzaam huiswaarts.
Daar studenten en arbeiders elkaar in de praktijk niet ontmoeten, en dus geen echte
ervaringen van elkaar opdoen, blijft alles ook min of meer theorie, ideeën. Een groote tegenstelling daarmee vormt de verhouding tus-
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schen boeren en arbeiders, zooals men uit de volgende uitingen zal kunnen opmerken.
Eerst laten wij de boeren aan het woord; zij zeiden:
‘Bij ons in Oost-Groningen woedt voortdurend een felle klassenstrijd door de
socialistische propaganda van de arbeiders. Die felheid heeft zich de laatste 25 à 30
jaar geuit in minstens 5 stakingen; die van 1929 duurde 5½ maand! Tegenwoordig
is de verhouding er absoluut een van brood. Er zijn, als men de menschen hoort
praten, weinigen, die werken niet als een onaangename plicht beschouwen. Eén van
de onaangenaamste dingen is, dat bij aanwezigheid van den boer veel harder gewerkt
wordt als anders. Moet je nu iemand, die op een draf loopt, als je aanwezig bent,
maar die je bij onverwachte komst vele keeren in een minder aangename situatie
hebt aangetroffen, je vertrouwen geven? Bij ons is de verhouding niet als
m e n s c h e n , maar als d i n g e n , die gebruik van elkaar moeten maken. Bij dengene,
die tevreden is over de verhouding, kan men een groote vlakheid en onverschilligheid
opmerken.’
‘Tegenwoordig is het veel erger als vroeger. Toen waren er niet zooveel partijen.
Nu geven de arbeiders ons boeren de schuld van de werkloosheid, daar wij zooveel
machines en werktuigen hebben ingevoerd, maar dat kwam door de staking van 1929
en was hun eigen schuld.’
‘De plattelander ergert zich eraan, dat de fabrieksarbeiders met een boordje om
door de straten loopen. Zij zeggen “die lui hebben de schemerlampen-ziekte. Zij
koopen mooie jurken en pakken maar hebben geen geld voor een flink stuk spek.
Als zij leefden als de landarbeiders en niet van water-wittebrood met hagelslag en
al die rommel, zou er heel wat minder narigheid zijn”.’
‘Vriendschap tusschen menschen uit de twee groepen is zeldzaam. 't Zou voor een
boer niet passen om bij een arbeider op visite te gaan. Buiten den arbeid is er geen
contact. Een dorpsgemeenschap, waarin allen betrokken zouden zijn, bestaat niet.
Hier ligt het groote verschil tusschen boer en arbeider: de boer is de vrije man, die
zichzelf in dienst stelt van zijn bedrijf, waarvoor hij verantwoordelijk is. De arbeider
is de man, die
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zijn diensten moet aanbieden, dus sterk afhankelijk.’ (Studeerende boerenzoon).
‘Als de arbeider de kans kreeg keek hij den boer van de boerderij weg. Maar ook
de boeren beschouwen de arbeiders als degenen, die zij alleen noodig hebben voor
het werk - dus als een noodzakelijk kwaad.’
(Bovenstaande uitingen zijn alle uit Groningen afkomstig.)
‘Bij ons in de Friesche Greidhoek is de verhouding goed te noemen, omdat boer
en arbeider op elkaar zijn aangewezen. Alleen wanneer bij den knecht een z.g.
socialistisch gevoel komt, waarbij hij heel goed weet, wat hij te eischen heeft, maar
zijn plichten niet wil nakomen, zal de goede verhouding ontbreken. De arbeiders
zien de boeren vaak als kapitalisten, omdat ze niet met de arbeiders geregeld mee
naar het land gaan. Maar ze beseffen niet, dat een boer naast zijn lichamelijke werk
ook zijn aandacht aan het heele boerenbedrijf en de verhouding met de buitenwereld
moet geven.’
‘In de omgeving van Grouw wordt meestal inwonend personeel genomen. Ten
eerste, daar de boeren meestal zeer afgelegen wonen, en men dus eigenlijk geen losse
arbeiders kan krijgen, en ten tweede is inwonend personeel voordeeliger: zij werken
langer en het loon is zoo hoog niet. De knechts worden wel als huisgenoot opgenomen,
toch is het verschil in stand duidelijk merkbaar en krijgen zij vaak het gevoel, dat zij
er alleen voor het werk zijn.’ Thans enkele uitingen van arbeiders, achtereenvolgens uit de stad, uit den Groninger
bouwhoek, uit den Frieschen bouwhoek en uit den Frieschen greidhoek:
‘Boeren zijn royaal, als ze zelf feest vieren; bij bruiloften of kermis rolt a.h.w. het
geld. Maar als zij in den hooitijd maaiers gebruiken moeten, loopen ze eerst al die
menschen af, en dan thuis het lijstje nazien, wie zich het goedkoopste aanbiedt. De
boeren zijn gierig, als zij royaal moeten zijn, en royaal als zij gierig moeten zijn.
Maar ja - het zijn boeren voor mij, en dat zullen zij ook wel blijven.’
‘Bij ons in Ten Boer is zeer veel klasseverschil; boeren en arbeiders staan zeer
wantrouwend tegenover elkaar. Meer en meer gaat de boer er toe over om de jongste
krachten aan te halen, vooral jongens onder de 18 jaar, want die hoeven niet
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zooveel te verdienen. Deze verdienen in het voorjaar 11 cent per uur, terwijl ze boven
18 jaar 22 à 25 cent moeten hebben.
Op school denken beide groepen niet aan standsverschil - ze zullen hun spelen er
niet om bederven. Maar als zij later van school af zijn gegaan, en zij zien elkaar
gedurende langen tijd niet weer, dan ontstaat de groote kloof.’
‘In Berlikum werkte tot voor kort de boer zelf niet mee op het bedrijf; hij deed
anders niet dan wat opzicht houden en de arbeiders zooveel werk opgeven voor een
dag, wat ze in geen week konden doen. Door de crisis zijn ze echter gedwongen ook
zelf de handen uit de mouwen te steken. De boer verplaatst zich niet in de behoeften
der arbeiders, deze zijn voor hem werktuig en niet meer. Met de meening van een
arbeider over het bedrijf wordt geen rekening gehouden. Arbeiderskinderen kunnen
niet verder leeren; zij moeten op hun 13de jaar het harde leven in voor den strijd om
het bestaan, en zijn dus veel minder ontwikkeld - het is niets als slapen - eten - werken;
vacantie kent hij niet. Kans om vooruit te komen bestaat er niet meer. Door dit alles
bestaat er geen gezonde verhouding tusschen boer en arbeider.’
‘De boer staat er door de omstandigheden van het oogenblik zeer beroerd voor,
waardoor ook de landarbeiders en alle andere groepen van het platteland het moeilijk
hebben. In plaats dat men nu tracht samen hun positie te verbeteren, gaat men dat in
partijen afzonderlijk doen, en werkt men elkaar liefst zooveel mogelijk tegen. Een
groote schuld ligt hier bij den boer, die meent, dat hij meer is dan een arbeider en er
daarom niet toe kan komen om met hem samen te werken. Maar ook de
arbeiderspartijen dragen schuld, die zich wat al te veel bemoeid hebben met
stedelingen en fabrieksbevolking. Wanneer het den boer goed gaat, heeft ook de
arbeider werk.’
Men ziet het - deze menschen kennen elkaar wel in de praktijk van alledag - en
terdege; vergeten niets. Hier woedt de belangenstrijd fel; hier niet de onpersoonlijke
verhouding in een naamlooze vennootschap, maar direct in het werk van boer en
arbeider. Deze tegenstelling wordt nog versterkt door die tusschen platteland en stad.
De boeren zien het zoo, dat de stad zich met haar beschutte bedrijven verrijkt ten
koste van het onbeschutte boerenbedrijf, en dat dus de slechte toe-
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stand der landarbeiders (22 c. per uur, ongeveer f 12. - per week en den geheelen
winter werkloos) niet aan hen, de boeren, maar aan de steden (met hun loonen van
40 tot 60 c. per uur en f 25. - tot f 40. - per week, zonder periodieke werkloosheid
en bij ongeveer gelijke kosten van levensonderhoud) te wijten is. In den strijd der
landarbeiders zien zij een beweging, die van de stad uit geleid wordt als onderdeel
van de geheele arbeidersbeweging, en daarvan uit haar gevoels- en denkwereld
ontvangt. De boer, het type van den vrijen ondernemer, afhankelijk van een
wisselvallige natuur, heeft een grondige afkeer van alle streven naar een maatschappij
en economie op den grondslag van menschelijke ordening.
Hier volgt een staaltje van gedachtenwisseling tusschen boer en arbeider: ‘Maar
waarom willen de boeren dan thans gesteund worden?’ ‘Omdat de bedrijven in de
steden ook beschut zijn, en daarom de landbouw niet meer loonend is.’ ‘Waarom
krijgt de boer dan al steun, lang vóór hij al zijn persoonlijke bezittingen kwijt is?’
‘Omdat het geen steun aan de personen, doch aan de bedrijven betreft - men moet
dat goed onderscheiden.’, ‘Waarom maakten de boeren dan in de vette jaren van den
wereldoorlog die scheiding niet, en besteedden zij de winsten aan overbodige luxe
en invoering van onrendabele werktuigen, i.p.v. het te reserveeren voor slechtere
tijden?’, ‘Omdat de uit stedelingen bestaande regeering zoo dom was een
oorlogswinst-belasting te gaan heffen, en wij het zoodoende toch kwijt geraakt zouden
zijn.’
De boeren - zich steeds spiegelend aan de natuur met haar strijd om het bestaan zijn dan ook degenen, die uitgaan van de ongelijkheid onder de menschen, als gevolg
van de grootere begaafdheid en wilskracht, noodig om een bedrijf te leiden. Zij dragen
grootere verantwoordelijkheid, waardoor zij meer plichten, en dus ook grootere
rechten hebben - ‘van nature’.
Feitelijk is de afstand des te grooter, naarmate de bedrijven grooter zijn en de
leiding en verantwoordelijkheid van den boer grooter zijn in verhouding tot die der
arbeiders, zooals dat bij den akkerbouw het geval is. Door seizoenarbeid met
periodieke werkloosheid, en door mechanisatie, die vakkennis uitschakelt, wordt
deze kloof nog verbreed. Als de boer zegt ‘ik kan jou niet meer gebruiken,’ kan de
arbeider elders zijn
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heil gaan zoeken. Maar de arbeiders hebben ook minder hart voor het werk dan
vroeger en plegen meer lijdelijk verzet. Aan wie de schuld?
Op veebedrijven is dat heel anders - daar is veel minder personeel noodig, door
de zorg voor de dieren kan het blijvend in dienst gehouden worden en draagt het veel
grooter verantwoordelijkheid, terwijl de mechaniseering er minder kan doordringen.
Dáár veel gemoedelijker en ook ouderwetscher verhoudingen, al is het standsverschil
merkbaar. De verhouding tusschen boeren en studenten laten wij hier rusten, daar zij buiten
het onderwerp van den klassenstrijd valt. Wel kan gezegd worden, dat de uitingen
uiterst mager waren, en een zeer algemeen karakter droegen. Het blijkt uit het voorgaande, dat de verschillen zijn terug te brengen tot:
1o. onkunde, misverstand en vooroordeel door uiterlijkheden, voortspruitende uit
standsgevoel en verhouding platteland - stad;
2o. economische verhoudingen, bijna altijd terug te brengen tot eigenbelang;
3o. wereldbeschouwing - dit laatste speelt eigenlijk alleen een rol bij de studenten,
die steeds weer de vragen louter theoretisch stellen.
Academici spitsen de verhoudingen onmiddellijk toe op de vraag ‘gelijkheid of
ongelijkheid onder de menschen?’ De volkomen gelijkheid voelt echter ieder als een
utopie, en merkwaardig is dan ook wel, dat de arbeiders hier vrijwel eenparig vrij
onverschillig tegenover stonden, doch zich veel meer interesseerden voor de vraag,
of ieder recht heeft op een menschwaardig bestaan, temeer nu er nog steeds menschen
in overvloed leven. Die vraag werd door niemand ontkennend beantwoord, en de
afkeer van de boeren om hoogere loonen te betalen, grondde zich hierop, dat deze
niet aan de arbeiders besteed waren. Zij wisten er toch geen goed gebruik van te
maken, en daarom bewaarden de boeren het geld liever om hun bedrijven te
verbeteren. Is men zoover, dan valt er met elkaar te praten en is de zaak nog niet
verloren.
Men aanvaardt dus de ongelijkheid in feite, en er blijft slechts een kwestie van
mate over. Anderzijds wil dit natuur-
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lijk niet zeggen, dat dit afbreuk doet aan de gelijkwaardigheid. Natuurlijk zijn niet
alle menschen gelijkwaardig, maar niemand kan volhouden, dat iemand in zijn
innerlijke eigenschappen bij voorbaat door de groep, waaruit hij voortkomt,
gestempeld is tot meer- of minderwaardigheid. Het vraagstuk gelijkheid - ongelijkheid,
zooals het door academici gesteld wordt, en waarvan het ontzaggelijke belang geen
oogenblik geloochend wordt, verliest er in de praktijk zijn beteekenis door.
De buitengewoon belangrijke vraag ‘vrijheid of gebondenheid (zoo men wil:
gezag)?’ stelt in de praktijk nog minder moeilijkheden, daar hier feitelijk bewijsbaar
is, dat twee ongelijke waarden tegenover elkaar gesteld worden. Wanneer men wijst
op slavernij en gevangenis, kan niemand ontkennen, dat onomstootelijk de vrijheid
het hoogere goed is. Beiden zijn noodig, moeten elkaar aanvullen, ja, veronderstellen
elkaar in zekeren zin - doch de vrijheid is primair. De mate van vrijheid wordt bepaald
door de vrijwillige innerlijke gebondenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel.
Zoowel arbeider als boer verdienen dus slechts zooveel vrijheid, als zij
verantwoordelijkheid toonen - de boer net zoo goed als de arbeider. Intusschen zijn
verantwoordelijkheidsgevoel en eigen initiatief bij boeren ontegenzeggelijk veel
grooter dan bij arbeiders - ook, wanneer het eigenbelang is uitgeschakeld. Bij ons
zijn zoowel in de zelfstandigheid bij het praktische werk, als in de zorg voor
gereedschap en inventaris de boeren verre de baas. Zij missen echter de
gemakkelijkheid om tot nieuwe methoden over te gaan. In het kort: de arbeider
functioneert primair, de boer secundair, en het is zeer goed mogelijk, dat dit in den
loop der geslachten selectief heeft doorgewerkt, zoodat inderdaad de boer een
voorsprong heeft bij de leiding van een bedrijf, waar men niet direct resultaat van
zijn arbeid ziet, en met sterk traditioneele elementen. Maar dit zijn praktische dingen
- nog geen bewijs voor innerlijke meerwaardigheid, en dus geen voldoende reden
voor een dusdanig stands- en welstandsverschil. Het voorgaande wil dus alleen
zeggen, dat de boer meer vrijheid kan verdragen, waar de arbeider leiding behoeft doch het einddoel, het ideaal moet voor beiden de vrijheid zijn.
Uit het feit, dat de botsing tusschen boeren en arbeiders veel grooter is, dan tusschen
arbeiders en studenten, waar
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juist de wereldbeschouwing een grootere plaats inneemt, blijkt reeds, dat de
tegenstellingen vrijwel geheel door eigenbelang en vooroordeel bepaald worden.
Hier is het dus mogelijk, geweten en verantwoordelijkheidsgevoel wakker te schudden.
Natuurlijk blijft de kloof in de praktijk nawerken - het is uitgesloten, dat spoorslags
alle verhoudingen in het reine zullen zijn - maar de zelfverzekerdheid en het
uitdagende hebben een schok gekregen, zoodat men zich wederzijds toch meer
rekenschap geeft van zijn houding. Hoe vaak hooren wij niet; ‘ja - dat is waar, als
ik dat geweten had, zou ik anders gedaan hebben.’
Wanneer alle oorspronkelijke tegenstanders gedwongen worden toe te geven, dat
Fichte reeds gelijk had met zijn uitspraak in de volgende onverbeterlijke regels: ‘Der
Mensch soll arbeiten, aber nicht wie ein Lasttier... er soll angstlos mit Lust und
Freudigkeit arbeiten und Zeit übrig behalten, seinen Geist und seine Augen zum
Himmel zu erheben, zu dessen Anblick er gebildet ist,’ dan zijn reeds vele noodelooze
geschilpunten weggenomen, en is wezenlijk bijgedragen tot den groei van een betere
gemeenschap.
Studenten hebben de neiging deze punten uitsluitend theoretisch te stellen. Dat is
een eenzijdigheid, die bij dit bij uitstek reëele onderwerp wereldvreemd aandoet. In
zekeren zin staan zij buiten de partijen, en kunnen dus eenerzijds domme en harde,
doch anderzijds zuivere en onbevooroordeelde meeningen koesteren, en in het laatste
geval een bemiddelende, soms zelfs leidinggevende taak vervullen. Men zij echter
op zijn hoede! Misschien is het onvermijdelijk, dat zij de zaken steeds weer theoretisch
stellen - eenerzijds is het zelfs hun goed recht. Dan echter slechts met dit voor oogen:
bewust van de verantwoordelijkheid jegens het geheel der gemeenschap, waaraan
zij hun voorrechten ontleenen. M.a.w. ondanks alle onloochenbare geestelijke
verschillen en standpunten - samenwerkend in het zoeken naar een
gemeenschappelijke waarheid, waaruit de geheele gemeenschap haar normen en
krachten kan putten!
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Enkele opmerkingen over het verval der landelijke schoonheid
Door Ir. C. van Traa
Ons landschapsbeeld heeft zich voortdurend veranderd, doch de groote, ingrijpende
veranderingen zijn ontstaan in den tijd toen de groote bevolkingstoename - een goede
halve eeuw geleden - ingezet had. Sindsdien breidden de groote steden zich met
groote haast uit, meestal op vrij ongelukkige wijze, omdat men feitelijk het inzicht
miste hieraan leiding te geven. Hierin is gelukkig een verandering ten goede merkbaar.
Ook het platteland heeft zich bij den wisselenden toestand aan moeten passen en
het behoeft daarbij geen verwondering te wekken, dat ook hier onder den druk der
omstandigheden zich groote wijzigingen voltrokken. In het algemeen ontbrak daar
nog in aanzienlijker mate het inzicht, hoe men de zich uitbreidende bevolking moest
huisvesten en hoe men de structuurveranderingen, die hier vaak het gevolg van waren,
moest richten.
Bevolkingsgroepen, heele dorpskernen hebben zich gevormd op plaatsen waar zij
nimmer hadden moeten komen, gebrek aan wegen heeft een lintbebouwing bevorderd,
die hier en daar ontstellende afmetingen aangenomen heeft, men heeft soms gesloopt
en gekapt wat had moeten blijven staan, en met de verbetering der verkeersmiddelen
later, is een trek naar buiten ontstaan, die menig gemeentebestuur voor moeilijkheden
plaatste, waar het ongetwijfeld niet tegen opgewassen was.
Er zou meer aan te voeren zijn, doch wij zullen ons thans bepalen tot eenige der
gevolgen die in 't kort ‘de trek naar buiten’ ten gevolge had en heeft en den invloed
die daarvan op het landschap uitgaat. Wij mogen hieronder niet alleen verstaan hen,
die zich buiten vestigen, doch de groote beweging van allen, die voor langeren of
korteren tijd de stad ontvluchten en ons land overstroomen. De talloos vele
bouwerijtjes op de hei, aan de plas, aan de randen onzer bosschen,
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de tot vervelens toe herhaalde: ‘zonnehoeves, zonnewendes, zonnevancken,
zonnehuizen en zonnehoeken’ geven ten deele antwoord op de vraag, of deze trek
ontstond uit een behoefte om het contact met de natuur te versterken. De
bijeenkomsten en vergaderingen in de open lucht, de uittocht van stedelingen op een
zomerschen morgen, de karavanen met tenten, fourage en courage naar de zee spreken
echter boekdeelen. Het weekend verschaft deze groote groepen blijkbaar kracht en
vreugde, die men behoeft om de in de afgeloopen week wellicht verloren levenslust
te herwinnen. Daarmede zitten we echter ineens midden in de vraag: wat dit alles
beteekent en waar dit naar toe moet. Men kan zich voorts afvragen, of dit zoo door
gaat en of dit altijd zoo geweest is. Was het altijd zoo? Zeker niet. Vroeger trok een
deel der menschen wel naar buiten, maar in veel mindere mate, het waren meerendeels
de welgestelden, het waren menschen, die het zich veroorloven konden, het ‘naar
buiten’ gaan was een luxe. Het was een tijd, dat op de plassen zich wel eenige zeilers
waagden, de tijd, dat onze stranden wel met badstoelgasten bevolkt waren en dat
onze bosschen de pensiongasten kenden. Er waren echter geen zomerhuisjes, geen
keten, geen kano's. Er was geen tentomanie, er waren geen jeugdherbergen en geen
zonaanbidders. Dat alles is later gekomen, wellicht onder den drang van de veranderde
maatschappelijke toestanden.
Het waren de ‘schaduwen van morgen’, die het evenwicht verstoorden, die de
goedwillenden aan het weifelen brachten, de zwakken deden struikelen, de sterksten
het uiterste van hun zenuwstel vroegen. Toen begon de uittocht met de lust tot
ontspanning, de zucht tot verademing, de noodzakelijkheid buiten weer evenwicht
te vinden. Het is kortom een onafwendbare behoefte om, buiten de benauwende
invloeden der stad, rust, kracht en weer de alomvattende klaarheid te vinden, die
men voor lichamelijk en geestelijk behoud zoo noodig heeft.
Dit is dus niet meer iets voor de maatschappelijk bevoorrechten, doch is een
noodzakelijke behoefte voor allen, die hetzij bewust of onbewust, de spanningen in
dezen tijd en het verwrongene in onze samenleving moeten meemaken.
Den stroom te keeren is waanzin. Het zou bovendien mis-
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dadig zijn, omdat het wellicht de eenige weg is tot evenwicht, de eenige mogelijkheid
tot zelfherstel. Het eenige, waar we behoefte aan hebben, is den stroom te leiden en
te zorgen, dat hij niet verzandt.
Hoe gedraagt zich nu alles, wat we onder het woord ‘buiten’ verstaan onder deze
veranderde en zich steeds verder veranderende omstandigheden? Laat ons eerst
vragen, hoe het vroeger was en hoe het nu is.
Vroeger hadden we voldoende plassen, voldoende bosschen, voldoende strand en
zee. Vroeger kwamen daar minder menschen, met grooter tevredenheid, dus met
minder behoeften, meer beschouwend, minder subjectief. Zij ‘ontdekten’ weliswaar
nieuwe oorden, doch aan exploitatie van de gevonden recreatie werd nog niet gedacht.
Er waren - meestal - slechte wegen, beperkte accomodaties, een tekort aan
verbindingen, een onontwikkeld verkeer. Het w a s er dus rustig, maar het i s er nu
vol; haast overal overvol. Ons Noordzeestrand kan slechts een gedeelte bergen - als
het bergen wil! -, onze bosschen worden steeds verder onder den voet geloopen, onze
watergebieden zijn bassins vol hoopen wriemelende bootjes en met keetjes aan den
kant. Roeivereenigingen verbieden hun leden op Zaterdag en Zondag te varen vanwege
het canogevaar. Gemeentebesturen en particulieren verdedigen zich tot het uiterste
om hun bezittingen te beschermen tegen de invasie van tenten en huisjes; ten deele
terecht.
Het wordt benauwd; indien het aanhoudt, wordt het catastrophaal.
Men zal moeten leiden, moeten ordenen, moeten beschermen, anders hebben wij
straks niets meer. De groote onbekende ‘men’, die hier ordenen moet en kan, zijn
Gemeente, Provincie, Rijk en... de particulier, die wil en kan.
Eenerzijds zijn er toenemende behoeften, de steeds toenemende hoeveelheden van
menschen met wenschen naar lucht en licht, anderzijds is er een steeds slinkende en
steeds minderende omvang van gebieden, waar men toeven kan, de wijdte voelbaar
is, de aandacht nog argeloos ontdekt en de mensch zichzelf hervindt.
Is dit alles overdreven pessimisme? Is bezorgdheid overdreven? Wij gelooven het
niet. Kan men ons Noordzeestrand
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argeloos betreden? Is het raadzaam om als men eenmaal onze onvolprezen,
malaiselooze zee ziet, te naderen in badcostuum, zijn tentje op te zetten of als wezens
van ‘beiderlei kunne’ er te toeven? Neen; het strand is onveilig van Hoek van Holland
tot aan den Helder, ge dient alle politieverordeningen te kennen, ge moet weten hoe
men hier, hoe men ginds u nog welkom heet.
Is het, om een ander voorbeeld te noemen, raadzaam een stukje grond te koopen
in de nabijheid van een plas? Zonder informatie, of men daar bouwen mag, is zulks
niet geraden en terecht, want men m o e t beveiligen. Men vergeet maar al te graag
de algemeene onkosten, welke voor een gemeente uit willekeurige exploitatie kunnen
voortvloeien, men denkt wel aan de eigen wenschen, maar vergeet, dat wenschen
van anderen onze verwachtingen tot illusies kunnen maken, dat het particulier belang
dient bezien te worden in verband met het algemeen belang.
Overal vindt men bepalingen en beperkingen. Naarmate de trek naar buiten en een
verspreiding over het land voortschrijdt, ontstaat dan ook vanzelf een daarmee
gelijkgroeiende weerstand, waarmede men rekening te houden heeft.
Is dit nu eenvoudig plagerij? Somtijds wil men dat zoo wel doen voorkomen, maar
men verliest gemakkelijk het algemeen belang uit het oog en is dadelijk tot critiek
bereid, als men de strekking der bepalingen niet kent of ziet. Wij komen daar zoo
dadelijk nog op terug.
Laat ons thans nagaan, hoe het onze natuur- en cultuurbezittingen verging.
Een eerste vraag zou kunnen luiden: Hoe staat het met datgene, wat wij maken en
bouwen, buiten op het land, aan de randen der bosschen en wateroevers? Veel reden
tot optimisme is er niet. Ons bouwen - eenmaal los van traditie - verviel van kwaad
tot erger. Men denkt wel eens, dat we over het verval, dat de negentiger jaren sterk
kenmerkte, heen zijn, dat verschillende richtingen in de architectuur toch op herleving
wijzen, doch men vergeet daarbij, dat deze richtingen gedragen en gestuwd door
onze architecten, een relatief klein arbeidsveld vertegenwoordigen. Onze architecten
bouwen in Nederland slechts luttele procenten van het totaal, veel meer
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dan 90% der gebouwen komt tot stand onder leiding van een breede schare van
bouwers en ondernemers. Eenige invloed der verschillende richtingen in de
architectuur gaat natuurlijk op de groote massa over. Wat kan deze er echter mede
beginnen, als zij de beginselen als zoodanig toch niet vatten kan en de uiterlijke
kenmerken voor de beginselen zelf verslijt? Onder de verschillende ‘richtingen’ die
er de laatste jaren als goed bedoelde pogingen tot verbetering ontstonden, was
bovendien lang niet alles winst. Het gevolg was ontaarding en verval, de nabloei rekt
alweer haar leven en is - in het landelijke deel althans - opnieuw te vinden in het
werk der breede schare, die het meeste bouwt. Gelukkig zijn er lichtpunten, doch het
zijn slechts ‘punten’ verstrooid in de totaliteit der energie.
Het spreekt vanzelf dat lang niet alles wat men vroeger bouwde zonder meer mooi
was, doch in alle deelen vond men toch een meer liefdevolle behandeling en het
vakmanschap terug. Dit maakte alle dingen toch het aanzien waard, er was
bescheidenheid; in de natuur bleef aard en houding der gebouwen aangesloten bij
het omringende, bleef het gebouw een onderdeel in het geheel.
Zoo niet in onze dagen; van aansluiting is helaas maar zelden sprake meer, men
tracht te domineeren, men voelt zijn plaats niet meer, men overschreeuwt; de harmonie
van het geheel vervalt, omdat het onderdeel zichzelf genoeg vindt, daardoor zijn
plaats niet weet en dus in het geheel niet past. Het harmonisch bouwen is zeldzaam
geworden. Zelfs daar, waar de hoofdopzet der dingen nog aanvaardbaar is, ziet de
ambachtsman helaas maar al te vaak nog kans in de onderdeelen te verdwalen van
den rechten weg, zoodat het resultaat teleurstelt. Begrip - en daarmede de liefde tot
het vak - is op uitzonderingen na verdwenen. Overeenkomstig daarmede is ons land
bedekt met arme, trieste bouwsels, want los van elken grondslag (alles kan!) raakt
men aan het dwalen en daarmede is de richting naar de dwaasheid vrij. Wel doet
men anders dwaas dan dertig jaar geleden, doch de lust tot het nog niet vertoonde,
de neiging zich los van alle normen te gedragen, het brutale in het bijzondere en
daarmede het bijzonder brutale blijkt helaas maar al te veel maatgevend voor onzen
tijd. Schoonheidscommissies in den goeden zin van het woord, kunnen
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trachten te keeren, kunnen probeeren het verval tot staan te brengen, doch veel meer
kan op deze wijze niet bereikt worden. Bouwkunst maken is geen commissie, hoe
ook samengesteld, gegeven, haar bestaan is slechts het bewijs, dat de ontreddering
in ontoelaatbare mate aanwezig is.
In regelrecht verband hiermede valt ook weinig zorg of belangstelling te verwachten
voor wat ons bleef uit beter tijden. Ook hier bewijst het bestaan van ‘Heemschut’,
‘Hendrik de Keyzer’ of andere soortgelijke vereenigingen op weerstand, die men
bieden wil aan noodelooze afbraak van ons steeds slinkende restant antiek.
Het hier genoemde betrof het bouwen als zoodanig. Thans dienen wij na te gaan,
hoe het met de plaats, waar gebouwd werd, ging. Verder hoe de plaatsen, waar nog
niet gebouwd is, al dan niet in exploitatie zullen komen door de neiging tot
verspreiding vanuit de centra ter versterking van het contact met ‘buiten’.
Bij behandeling van de vraag naar den toestand, zooals deze is, lijkt het haast
onnoodig nog te spreken over de onrustbarende afmetingen, die onze lintbebouwing
aangenomen heeft. Het is hier niet de plaats om uitgebreid op de vele ernstige
bedenkingen tegen deze roofbouw langs onze wegen te wijzen, doch wat ons hier
wel interesseert is de intense verknoeiing van ons landschap, die er het gevolg van
is, de verwarring van buiten zijn en niet buiten zijn. Onze dijken, (kies b.v. die
tusschen Alblasserdam en Gorinchem) zijn K.M. lange, aan twee zijden bebouwde
straten geworden, die hun karakter van dijk verloren hebben, de rivieren loopen
achter de steenen huizenheining, waar men hier en daar per ongeluk nog eens het
gezicht op krijgt, doch die verder aan het oog verborgen blijven. Het bouwen heeft
zich hier gedrongen tusschen twee samenhangende elementen, dijk en water, waardoor
een onduidelijkheid in de eigenlijke structuur ontstond.
Ook de uitvalswegen van onze steden en landelijke gemeenten zijn vaak over zoo
groote lengten bebouwd, dat deze weer in elkaar overvloeien, met ook hier als gevolg:
onduidelijkheid in de samenstelling. Het open land ertusschen, verscholen achter de
huizenrijen, heeft geen waarde meer, de weg als verbinding tusschen de gemeenten,
dóór het landschap, is als
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functie onduidelijk geworden. Hij voert niet meer dóór het landschap met een
klemtoon op de beteekenis als verbinding tusschen bewoonde kernen, het is een
woonstraat geworden met een beeld, dat in strijd is met de eigenlijke functie. Ook
hier dus dezelfde verwarring, het verliezen van primaire functies ten gerieve van
secundaire. (In dit verband is het hoopgevend te mogen vermelden, dat onlangs de
Kroon, uitspraak doende in den strijd tusschen de particuliere eigenaren van gronden,
gelegen langs de uitvalswegen van Hilversum, die hierlangs een zeer intensieve
bebouwing hunner gronden wenschten en den ontwerper van het plan, die het goed
recht van een beoogde lintbebouwing aan deze wegen bestreed, laatstgenoemde in
het gelijk stelde).
Zoo mogelijk nog erger dan lintbebouwing is de wilde en willekeurige bebouwing
op gronden, die de eigenaar daar dienstig voor acht. Tal van waardevolle
natuurbezittingen zijn aan de exploitatiewoede reeds ten offer gevallen. Zouden niet
spoedig maatregelen getroffen worden, dan valt te vreezen, dat ons toch reeds kleine
natuurbezit verkaveld en geschonden wordt. Ook hier gaat de critiek niet tegen het
bouwen buiten de dichtbebouwde stad, doch tegen het willekeurig aantasten van
bosch, hei, duinen of plasranden, kortom het verworden van bestaande waarden ten
gerieve van den exploiteerenden particulier. Sommige onzer waddeneilanden zijn
geheel of gedeeltelijk verworden tot keetendorp, menige gemeente, die vroeger
bosschen had, bezit nog slechts verkavelde villaterreintjes, duinen zijn vergraven en
ingericht tot villapark. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat men hier en
daar over vroeger druk bezochte plaatsen de verzuchting hoort slaken, dat er niets
meer aan is. Kortom men heeft de kip met de gouden eieren geslacht. Het is opnieuw
de verwarring van belangen, die een verwarden toestand schiep, waarin de essentiëele
waarden hun beteekenis verloren en een beeld ontstond, waar ook de leek het
verwrongene aan beleeft. Het natuurbezit biedt een beeld van ziekte door de
ontwikkeling van vreemden invloed, die buiten het assimilatievermogen viel en zoo
de eigenlijke structuur overwoekerde. Het is daarbij dus niet zoo zeer de omvang
van de accomodaties, als wel het gemis aan leiding, die deze ontwrichting ten gevolge
had.
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Eenerzijds zien wij dus de steeds toenemende behoefte om te profiteeren van ons
natuurbezit door er te wonen en te verblijven en de neiging om, ten gerieve daarvan,
alles aan te tasten, zulks bevorderd door de exploitatielust van particuliere
grondeigenaren, en aan de andere zijde een steeds kleiner wordend, onrustbarend
toenemend tekort aan vrije ruimte, terwijl de behoefte eraan blijft toenemen. De
gevolgen van deze tegenstelling komen steeds sterker tot uitdrukking door de
verwarring van bedoelingen, waardoor juist de accomodaties die men zoekt in steeds
stijgende mate in het gedrang raken en de schoonheid, d.w.z. overeenstemming
tusschen functie en beeld, vervalt. Een bosch, dat tot villaterrein verkaveld is, verliest
doorgaans zijn aantrekkelijkheid als recreatiegebied, het profijt is slechts voor de
enkelen, die er wonen. Een plas, omringd door huizen en plashuisjes, biedt als
wandeling geen aantrekkelijkheid meer, stoot dus, behoudens de alweer kleine
categorie profiteerenden, de grootere groepen af. Wie goed toeziet, constateert overal
hetzelfde. Het spreekt dan ook vanzelf, dat men in steeds toenemende mate uitziet
naar bescherming van de grootere belangen, die onder den voet geloopen worden.
Uit deze verwarring van belangen kan slechts één middel uitkomst geven: het
uitbreidingsplan en het streekplan. Dit kan op grond van studie de verschillende
belangen coördineeren, kan ook alleen redding bieden, omdat alle belangen in een
grooter verband zijn samengevat, omdat alleen daarvan een stimuleerende invloed
uit kan gaan in een bepaalde richting gebaseerd op ontwikkelingsmogelijkheden voor
morgen en overmorgen. Eenvoudig is dit meestal niet. Van de bestaande behoeften
is in het algemeen veel bekend, doch omtrent de wenschelijkheden voor de toekomst
tast men vaak in het duister. Men zal trachten aan de hand van alle gegevens, waar
men de beschikking over kan krijgen, zich een voorstelling te maken van de wijze,
waarop de ontwikkeling zal plaats hebben. Men kan hierbij natuurlijk op geen enkele
wijze forceeren, de taak zal blijven die van leiding geven, richten en stimuleeren
voorzoover de bestaande toestand om verandering vraagt. De bedoeling blijft alles
op zijn plaats te brengen waar het hoort. Bebouwingskernen moeten, indien er behoefte
aan bestaat op de voor het algemeen welzijn gunstigste plaatsen tot stand
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komen, niet te hooi en te gras, waardoor zij vaak juist de aanvankelijk aanwezige
aantrekkelijkheden doen verdwijnen. Voor plassen en zomerhuizen - indien men ze
accepteert - dienen bepaalde gebieden vrij gegeven te worden, doch een willekeurige
plaatsing moet voorkomen worden, wil men zich niet beroofd zien van het
natuurschoon waarvoor men komt. Deze voorbeelden zijn ongelimiteerd uit te breiden,
doch wij kunnen ermee volstaan. Wat men op deze wijze bereiken kan, is niet alleen
het behoud van een gedeelte der bestaande schoonheid, doch bovendien komt er een
nieuwe schoonheid bij. Want, mits in goede handen, kan juist het uitbreidingsplan
zelf een nieuwe schoonheid aan de bestaande toevoegen, omdat het gestalte geeft
aan een menschelijke gedachte. Ook in het onderling verband tusschen bestaande
waarden en de nieuw te maken toestand, de logische samenhang tusschen beide en
de harmonische ontwikkeling van het nieuwe beeld, ligt een gerechtvaardigde
verwachting voor een betere toekomst. Aan de hand van het uitbreidingsplan dient
men te ordenen, te ontwarren, opdat de toestand weer overzichtelijk worde. Dan zal
er ook weer meer vreugde zijn voor allen, omdat uit de overzichtelijkheid der
bedoelingen een nieuwe schoonheid rijzen kan, die ons thans ontbreekt.
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Uit de geschiedenis van het onderwijs in den Elzas
Door P. van Overzee
‘Zwischen Deutschland und Frankreich’ is de titel van een voortreffelijk boek, dat
in 1931 bij Cotta te Stuttgart van de hand van Dr. Fritz Jaffé verscheen over het land
tussen Rijn en Vogezen. Treffend is de overeenkomst tussen den Elzas en Vlaanderen;
beide randgebieden van Germaanse kultuur, die sterk de invloeden uit Frankrijk
hebben ondergaan.
In de middeleeuwen was de Elzas slechts een aardrijkskundig begrip. Kerkelijk
viel het in twee bisdommen uiteen, die vrijwel overeenkwamen met de huidige beide
Rijndepartementen, welke ressorteerden onder Straatsburg en Bazel. Politiek was
het een bonte mengeling van allerlei staatjes. Sundgau, het grootste territorium, lag
in het Zuiden en behoorde aan de Duitse tak der Habsburgers. Deze stelden een
landvoogd aan, welke in het kleine Ensishem resideerde. Dan volgde het gebied van
den bisschop van Straatsburg, die zich te Zabern had gevestigd, sinds in 1262 de stad
zijn bisschop had weggejaagd.
Dan komen de tien vrije Rijkssteden: Mülhausen, Kolmar, Münster, Türkheim,
Kaysersberg, Schlettstadt, Rosheim, Oberehnheim, Hagenau en Weissenburg, die
zich samen tot een Dekapolis hadden verbonden. Straatsburg staat weer geheel apart.
Het is een machtige stadsrepubliek geworden met een zeer ingewikkeld regeersysteem.
Met Keulen de grootste stad binnen het Rijk en eeuwen lang het brandpunt van het
geestelijk leven in Zuidduitsland geweest. In Straatsburg deed de Gotiek haar intrede
in Duitsland bij de bouw van het schip van zijn Domkerk (1250-'76). Het was Godfried
van Straatsburg, die omstreeks 1180 met zijn Tristan en Isolde de eerste Duitse
ridderroman dichtte. Eckhart en Tauler maakten Straatsburg tot middelpunt der Duitse
mystiek. En Gutenberg

Het Kouter. Jaargang 1

178
heeft zich na zijn bekende uitvinding te Mainz binnen Straatsburg gevestigd, zodat
deze stad het eerste belangrijke centrum voor inkunabelen-produktie is geworden.
Het hoogtepunt van geestelijk leven lag in de eerste helft der 16de eeuw, toen
Humanisme en Renaissance een voortreffelijke generatie van grote mannen hebben
voortgebracht. Haar stoffelijke bloei had de stad te danken aan de Rijnhandel, welke
zij van Bazel tot Keulen eeuwenlang beheerste.
Hogescholen heeft de Elzas in de middeleeuwen nog niet gekend. Men studeerde
te Parijs, Keulen of Heidelberg; de Universiteiten van Freiburg im Breisgau en Bazel
zijn eerst van 1460. Daar er in den Elzas zeer veel kloosters bestonden - vrijwel alle
orden kon men er vinden - vooral de Benediktijnen en Cistercienzers, zullen er ook
wel vele kloosterscholen zijn geweest, althans de school der Straatsburger
Dominikanen was beroemd. De vermaardste abdij was Murbach, welke de
soevereiniteit over een deel van het stroomgebied der Lauch bezat en waarvan de
abt rijksvorst was. Zij was algemeen bekend om haar prachtige bibliotheek, die als
de rijkst voorziene van het hele land bekend stond.
De bakermat van het Humanisme in den Elzas moeten wij niet in het grote
Straatsburg doch in het kleine Schlettstadt zoeken. Daar werd in 1441 een zekere
Ludwig Dringenberg tot Rektor van de Latijnse school benoemd. Deze was uit
Westfalen geboortig en had in zijn jeugd de Zwolse Fraterschool bezocht en vormde
zodoende het verbindingsteken tussen de Nederlandse Moderne Devotie en het latere
Elzasser Humanisme. Aan deze school hebben verschillende bekende Humanisten
uit den Elzas hun opleiding gehad, bijv. Butzer, Wimpfeling en Beatus Rhenanus,
die alle drie ook te Schlettstadt geboren zijn.
De hervormingen, aan het onderwijs aan de Latijnse scholen in de 15de eeuw te
Schlettstadt begonnen, werden pas een eeuw later te Straatsburg nagevolgd, toen de
aldaar bestaande Latijnse scholen werden verenigd onder het rektoraat van Johannes
Sturm in 1538. De nieuwe school was de voorloper van het latere Protestantse
gymnasium, dat nog steeds bestaat.
Johannes Sturm werd in 1507 te Sleiden in de Eiffel geboren. Hij bezocht de
Latijnse school te Luik en kwam daar

Het Kouter. Jaargang 1

179
in aanraking met de geleerdheid van de Broeders des Gemenen Levens. Reeds is
vermeld, dat ook te Schlettstadt deze invloeden zich hadden laten gelden.
Inderdaad hebben de fraterscholen van Deventer en Zwolle in de 14de en vooral
in de 15de eeuw een Europese vermaardheid gehad. Geert Grote, de stichter der
Deventer school, wordt door Pater Pachtler S.J. ‘der Patriarch unsres alten
Gymnasiums’ genoemd. Zijn intieme vriend Johannes Cele, werd door zijn toedoen
rektor te Zwolle. Deze maakte de onbeduidende school in die stad tot een
internationaal studiecentrum. Niet alleen de buitengewone gaven als docent van
dezen geleerde deed de studenten van heinde en verre toestromen, ook zijn diepgaande
reorganisatie van de gehele school liet zelfs na zijn dood haar roem voortduren. Het
aantal leerjaren werd van 3 op 8 gebracht; iedere klasse was weer onderverdeeld in
‘decuriën’, waarvan de leiding aan bekwame leerlingen werd toevertrouwd. Om tot
een hogere klasse te bevorderen, moest een examen afgelegd worden en het karakter
van het onderwijs verschilde weinig van dat der universiteiten. Allereerst straalde
de roem van de Zwolse school weer op haar Deventer Moederschool terug en onder
het rektoraat van Hegius was deze even belangrijk als die van Cele.
In 1424 werd op verzoek van den magistraat de Latijnse school te 's Hertogenbosch
gesticht, welke weldra niet minder dan 1200 studenten telde, geheel ingericht naar
het model van Zwolle. Aan het einde der eeuw, in 1496, stichtten enige Bosse broeders
de school te Luik op dezelfde plaats, waar thans de Universiteit staat. Op deze school
heeft Joh. Sturm zijn vorming genoten; wij zien hieraan duidelijk, hoe in wijde
kringen de invloeden van Deventer en Zwolle doordrongen over een belangrijk deel
van Europa; Zuidwaarts tot in den Elzas. De leerlingen van dit onderwijs vormden
een internationaal gezelschap van geleerden, die zich als één grote familie
beschouwden. Namen als Wessel Gansvoort, Rudolf Agricola zijn die van lieden,
die door de vorming der fraterscholen tot hun internationale roem van geleerdheid
zijn gekomen.
Dat de grootste aller Humanisten, Desiderius Erasmus, die zich in de Straatsburgse
kring van Humanisten zo wonderwel thuisvoelde, een Nederlander was, is wel meer
dan een
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bloot toeval. Want ook hij staat op de bodem van het nieuwe paedagogische systeem,
dat aan de boorden van de Gelderse IJsel geboren was.
Als tegenwicht tegen de Bourgondisch-Franse zienswijze van Prof. Huizinga in
zijn ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ moet het eens duidelijk gezegd worden, hoe hier
geheel buiten Bourgondische invloed om op onze vaderlandse bodem een geestelijke
beweging is ontstaan, welke geheel West-Europa heeft beïnvloed en de gronden heeft
gelegd voor het Humanisme benoorden de Alpen.
Men heeft in het Straatburgse archief een leerplan van de Zwolse fraterschool
gevonden als model voor de inrichting van het Protestants Gymnasium in 1538 aldaar.
Hoewel de Elzas in meerderheid de Moederkerk trouw bleef, - al zijn er
verschillende streken aan te wijzen, waar de Reformatie zegevierde - werd Straatsburg
het bolwerk van het Zuidduitse Protestantisme. Al spoedig deed zich daar de behoefte
gevoelen aan een opleidingsinstituut voor de predikanten. Natuurlijk kon de nieuw
gestichte landskerk zich aanvankelijk behelpen met overgelopen priesters en
monniken, doch langzamerhand wilde men zelf theologisch geschoolde krachten
vormen. Dit zal wel de voornaamste aanleiding geweest zijn tot de stichting van de
Akademie in 1567. De bekwame Johannes Sturm werd nu ook door het stadsbestuur
met de leiding belast.
Het St. Thomaskapittel, dat na de Kerkhervorming als Protestants kollege was
blijven voortbestaan, stelde zijn inkomsten voor deze nieuwe instelling beschikbaar.
De hoogleraren werden automatisch kanunnik van St. Thomas en liggen als zodanig
in deze kerk begraven. Men moet zich echter niet voorstellen, dat deze Akademie
van 1567 een volledige instelling van hoger onderwijs was. Men kan haar gevoegelijk
vergelijken met het Athenaeum, dat in 1632 te Amsterdam zijn poorten opende.
Het laatste wat een Habsburgse keizer voor zijn Elzas heeft gedaan, is de verheffing
van de Straatsburger Akademie tot een volledige Universiteit in 1621 als beloning
voor de neutrale houding der stad in de Boheemse opstand (1618-1620).
Zoals bekend is, heeft de stad zich in 1681 aan de Fransen
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moeten overgeven. In het kapitulatie-verdrag bedong men echter nadrukkelijk, dat
de aloude staatsinstellingen en de Protestantse Hogeschool zouden blijven
gehandhaafd. Dit betekende, dat hier een bolwerk van Duitse kultuur en Protestantse
wetenschap ongerept bleven. Te Parijs beschouwde men den Elzas nog als ‘une
province effectivement étrangère’ en men dacht voorlopig nog niet aan assimilatie.
Anders was het met de godsdienst. In de stad, waar bijna geen Roomsgezinden meer
woonden, moest men de Domkerk benevens de kapittelkoren der beide St.
Pieterskerken aan de Katholieke Eredienst teruggeven. Met kracht werd de
rekatholisatie met Franse regeringssteun aangevat.
In 1580 had de eerste kontra-reformatorische bisschop Johannes van Manderscheid
een Jezuïetenkollege te Molsheim opgericht als tegenwicht tegen de Protestantse
Akademie te Straatsburg. Reeds enkele jaren na de intocht der Fransen werd deze
instelling naar de hoofdstad overgebracht, die nu twee Akademiën naast elkaar
herbergde. De Protestantse Akademie handhaafde haar wetenschappelijke roem tot
het einde der 18de eeuw. De relaties met de overzijde van de Rijn bleven gehandhaafd.
Zelfs in de 19de eeuw kwam het niet zelden voor, dat Straatsburgse studenten een
semester te Göttingen gingen studeren. Bekend is, dat ook in 1770 de jonge Goethe
te Straatsburg kollege heeft gelopen. Zijn ‘Gedanken und Errinnerungen’ bevatten
veel merkwaardigs uit het leven in den Elzas dier dagen. Doordat het oude
stadsbestuur in Straatsburg was blijven voortbestaan, kwam in de onderwijstoestand
weinig verandering. Het kultuurleven der burgers bleef Duits en de Franse invloeden
werkten er zelfs minder diep dan in Noordelijker Rijnstreken, die politiek niet eens
tot Frankrijk behoorden. Wel woonden er in deze tijd al tamelijk veel Fransen in
Straatsburg en werden daar zelfs wel ‘salons’ geopend, maar het bleef een Franse
kolonie in een Duitssprekende stad.
De Franse revolutie maakte een einde aan de uitzonderingspositie van het land en
dus tevens aan die van de Universiteit van Straatsburg. Te Parijs wilde men ‘l'Hydra
du germanisme’ vernietigen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De Revolutie heeft het gehele Franse volk een struktuur-
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verandering doen ondergaan, waaraan de Elzas heeft meegedaan. De leiding komt
aan de ‘grande bourgeoisie’, die vooral op sociaal-oekonomisch gebied de teugels
in handen krijgt. Zowel voor de Zuidelijke Nederlanden als voor den Elzas betekent
dat e e n n i e u w e s o c i a l e b o v e n l a a g , d i e i n é é n g e n e r a t i e
v e r f r a n s t e , en wel gedurende de periode van 20 jaar, ingenomen door de Revolutie
en de militaire diktatuur van Napoleon. In de Rijnprovincie is dit door Pruisen weer
ongedaan gemaakt. In de Zuidelijke Nederlanden heeft Koning Willem dit vergeefs
geprobeerd door zijn taalbesluiten. Dit mislukte omdat door de opkomst van de
Waalse grootindustrie het oekonomisch zwaartepunt naar het Walenland werd verlegd.
In den Elzas was er na 1815 niets, wat de verdere verfransing meer in de weg stond.
Wenen begeerde zijn oude verafgelegen bezitting niet meer terug en gunde haar
Pruisen niet. Wederom woog het d y n a s t i e k e belang te Wenen zwaarder dan het
nationale!
De St. Thomasuniversiteit en de Jezuïeten-akademie hadden natuurlijk geen van
beide de Revolutie overleefd, alleen de Protestantse Theologische fakulteit kon men
op den duur niet missen. Napoleon heeft later de universiteit weer als franse
Hogeschool heropend. Nu was het hoger onderwijs meteen verfranst.
Wat het volksonderwijs betreft, Napoleon heeft bij het Konkordaat van 1801 de
geestelijkheid weer vrij grote invloed op het schoolonderricht gegeven, op de
stilzwijgende voorwaarde, dat de jeugd dan ook keizergetrouw werd opgevoed,
waarvan zij zich zeer wel heeft gekweten. Met de verfransing liep het bij het
volksonderwijs nog niet zo'n vaart. Eerst was het middelbaar aan de beurt. Dit heeft
geleidelijk gedurende de Juli-monarchie plaats gehad.
Door de verfransing der sociale bovenlagen der bevolking zien we een algemene
kultuurverschrompeling in den Elzas. In 1821 wordt de laatste Duitse
schouwburgvoorstelling te Straatsburg gegeven. Duitse bladen en tijdschriften, die
in den Elzas verschenen, leden een kwijnend bestaan.
De verfransing van het volksonderwijs begint pas onder Napoleon III na de
uitvaardiging van de Loi Falloux (1850)
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waarbij hij de onderwijspolitiek van zijn groten Oom navolgt. Op deze wet steunen
nog steeds de in onze dagen bestaande konfessionele scholen in den Elzas.
Dadelijk begint het al met de ‘jardins d'enfants’, wat wij kleuterklasjes noemen,
die onder bescherming van Keizerin Eugénie de kleine Elzassertjes tot brave
Fransmannetjes moesten maken. Het langzame tempo der verfransing van het
volksonderwijs lag niet zozeer in traagheid der Overheid als wel aan de moeilijkheden,
welke rezen door het gebrek aan geschikt personeel om in het Frans les te geven.
Veelvuldig waren de klachten, dat de onderwijzers in strijd met hun voorschriften
zich toch in de klas van het Duits bleven bedienen. Na 1860 wordt dit alles bij de
wet definitief geregeld. Oppertoezicht op het gehele onderwijs in den Elzas krijgt de
rektor van de Straatsburgse Universiteit, een toestand, welke overal in Frankrijk
eveneens heerste. Dit ambt wisselt niet ieder jaar gelijk ten onzent, doch is bestendig.
Te Parijs zorgde men er wel voor, dat alléén 100% Fransen deze belangrijke post
werd toevertrouwd. Hoe streng aan deze verfransing de hand gehouden werd, blijkt
wel uit het feit, dat de leerlingen zelfs op de speelplaats niet met elkaar in hun
moedertaal mochten spreken, waartegen vaak met een geraffineerd klik- en
strafsysteem opgetreden werd.
Op één punt bleef het Duits gehandhaafd. Dat was op het gebied van het
godsdienstonderwijs. De Rooms-Katholieke Kerk heeft hier haar standpunt bepaald:
kerktaal latijn; zielszorg en katechismus in de m o e d e r t a a l d e r g e l o v i g e n .
Mgr. Raess wenste hier niet van af te wijken. In 1870 was de toestand dus zó, dat op
het godsdienstonderwijs na, alles verfranst was, maar deze toestand was nog slechts
10 à 15 jaren van kracht geweest, zodat pas één generatie met de volledige
schoolverfransing had kennis gemaakt. Wie het reageeren van den Elzasser en vooral
van de geestelijkheid na 1870 tegenover de Duitse Overheid wil begrijpen, bedenke
dat toen eigenlijk pas de gevolgen van het verfranste volksonderwijs gingen nawerken.
Ook week de Franse methode sterk af van wat men in de Duitse tijd te zien kreeg.
In de Franse ‘province’ besteedde men de meeste aandacht aan de intelligente
leerlingen en ver-
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waarloosde men de middelmatige en slechte. Zelfs is er gelegenheid voor enkele
uitblinkers hun schoolopvoeding te Parijs te laten voortzetten. Parijs heeft altijd de
beste krachten uit de provincie weggezogen. Zo is er bijvoorbeeld Gustave Doré, de
bekende tekenaar, te Straatsburg geboren en al vroeg uit zijn geboorteplaats
weggegaan, om nooit meer in zijn land terug te keren. Zo parasiteert de ‘ville lumière’
op de levenssappen der verwaarloosde ‘province’.
Het aantal grote mannen, dat de Elzas in de 19de eeuw heeft voortgebracht beperkt
zich hoofdzakelijk tot enige tientallen generaals welke Napoleon in het Franse leger
hebben gediend.
Eén van de eerste maatregelen die het Duits bewind nam, was de her-duitsing van
het onderwijs van hoog tot laag. In 1872 hield rektor Schricker zijn oratie in de
‘Aubette’ naar aanleiding van de heropening der Straatsburger Universiteit. Op de
middelbare scholen bleef gelijk overal elders in Duitsland het Frans verplicht leervak
en het volksonderwijs werd weer als van ouds in de moedertaal toebedeeld. Zéér
goed was de regering zich er van bewust dat het Duits niet van alle Elzassers de
moedertaal is. Er zijn nl. twee plaatsen, waar de taalgrens de Vogezenkam verlaat,
waardoor evenzovele distrikten bestaan, waar de bevolking Frans spreekt en dat zijn
dan het Steintal of bovendal van de Breusch met Schirmeck als hoofdplaats, terwijl
de tweede streek Schnierlach tot centrum heeft. Na een vijftienjarig experimenteren
werd evenals voor de Franssprekende delen van Lotharingen een speciaal
volksschooltype gesticht met F r a n s t o t v o e r t a a l en waar men in de h o g e r e
klassen Duits d o o r m i d d e l v a n ' t F r a n s den kinderen bijbracht. Men gaat
hier volkomen van de belangen der leerlingen uit en van germaniseren is dus hier
geen sprake. De inspekteur Lombard heeft zich voor deze ‘Breuschtalschulen’, zoals
men dit type noemde, zeer verdienstelijk gemaakt en er vele leerboekjes voor
geschreven.
De ontfransing van het volksonderwijs was de bourgeoisie natuurlijk een doorn
in het vlees. Stelselmatig werd van die zijde steeds weer opnieuw getracht om het
Frans er ten minste als leervak weer ingevoerd te krijgen, maar Berlijn bleef
onwrikbaar op dit punt. Wie zijn kinderen Frans wilde laten
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leren, kon ze evenals elders naar Gymnasium of Realschule zenden.
Dat ook door de invoering van de leerplicht, later tot 14 jaar, de resultaten van het
onderwijs veel beter waren dan vóór '70, toont de statistiek overduidelijk aan. Het
percentage analfabeten onder de lotelingen daalde van 3.45 in 1875 tot 0.01 in 1911.
Hoewel ik voor de laatste jaren geen cijfers heb kunnen bemachtigen, vernam ik uit
betrouwbare bron, dat ze sinds de terugkeer tot Frankrijk zich in stijgende lijn
bewegen.
De Novembergebeurtenissen van 1918 brachten natuurlijk ook voor het onderwijs
hun konsekwenties mee. Met één pennestreek werd nu omgekeerd het onderwijs van
hoog tot laag weer verfranst. Deze voortvarendheid bracht allerlei zonderlinge
gevolgen voort. Bijvoorbeeld bij de predikantenopleiding. De Protestanten in den
Elzas zijn Lutheranen, die in Frankrijk doorgaans op Kalvijn zijn ingesteld. In den
Elzas is het v e r b o d e n in het buitenland te studeren, d.w.z. aan een Duitse of
Duits-Zwitserse Universiteit. Hoewel er eigenlijk geen Franse Lutherse Theologie
bestaat, wordt thans te Straatsburg de rijke bron der Duitse theologie genegeerd. Ja,
tot het eind toe moeten zij, die hun verdere leven in het D u i t s zullen prediken, een
F r a n s e opleiding volgen. Pas na de officiële bekroning hunner Franse studie kunnen
zij een driemaandelijkse praktische kursus in het Duits volgen voor de praktijk van
hun toekomstige werkkring. De enige koncessie, die op de volksschool aan het Duits
wordt gedaan, is dat in de drie hoogste klassen vier uren Duits in de week moet
worden gegeven d o o r m i d d e l v a n h e t F r a n s (!), alsof het e e n v r e e m d e
t a a l ware! Verder is voorgeschreven, dat deze lessen op het laatste middagschooluur
moeten worden geplaatst. Ieder, die iets van klassikaal onderwijs afweet, proeft
hieruit dadelijk welke geest deze laatste bepaling kenmerkt. Aanvankelijk kreeg men
ook het godsdienstonderwijs in het Duits, maar Mgr. Ruch, die hier anders over denkt
dan destijds Mgr. Raess, verzet zich er niet tegen, dat hiermee geleidelijk de hand
wordt gelicht.
Kwam van de zijde der bevolking tegen dit alles dan geen verzet, zoals de
Fransgezinden dat na 1870 hadden getracht?

Het Kouter. Jaargang 1

186
In de eerste plaats woedde in '18 en '19 een Furie tegen alles wat Duits was. Dit was
een wel overlegde aktie van Parijs om zodoende de bevolking voor een ‘fait accompli’
te stellen. Alles wat Duits was, moest nú verdwijnen. Des te groter moeite zou het
láter in gematigder tijden kosten, dit alles weer ongedaan te maken. There was a
method in their madness!
Daar kwam nog wat anders bij. De Dreyfus-misère was gevolgd door de scheiding
tussen Kerk en Staat in Frankrijk. Terwijl ginds de lekenschool - wij zouden zeggen
openbare - alom zegevierde, bleef achter de Vogezen de Loi Falloux van kracht in
tegenstelling met Frankrijk, waar overal de kloosterscholen nu werden gesloten en
het neutraal staatsonderwijs algemeen werd. De Elzas had ook in Duitse tijd zowel
zijn Katholieke als Protestantse scholen behouden. Wat men bovenal vreesde was:
gelijkschakeling in dit opzicht met het overige Frankrijk.
En daarom leek het in de eerste jaren na '19, alsof alles botertje tot den boom was.
Totdat in 1924 Herriot aan de regering komt en weldra, gelijk Alva zijn tiende penning
wilde invoeren, met de gevreesde gelijkschakeling begon. Nu brak van alle kanten
de storm los. Alle grieven kwamen tegelijk naar voren. Onder leiding van Dr. Ricklin
kwam men tot oprichting van de ‘Heimatbund’, die in 1926 haar manifest uitgaf,
waarin men zich verklaarde tot Duitse minderheid in Frankrijk, immers niet meer
dan ongeveer 5% van de bevolking had bij de volkstelling van 1910 verklaard het
Frans tot moedertaal te hebben.
De hevige reaktie op de gevreesde maatregel in den Elzas maande te Parijs tot
voorzichtigheid; en men heeft van de direkte invoering der lekenschool afgezien.
Ware het daarbij maar gebleven! Maar St. Burokratius kwam de zaak grondig
bederven door benoemingen op sabotage-manier uit te voeren. Katholieken werden
aan Protestantse scholen geplaatst en Joden voor Roomse klassen gezet. Ook kwam
het voor dat Atheïsten godsdienstonderwijs moesten geven.
Daarmee krijgt de ‘malaise alsacien’ een permanent karakter. De Katholieke
volkspartij wordt nu vanzelf de weg der Heimatbewegung opgedreven. Omgekeerd
zoeken de Socialisten ter wille van het lekenonderwijs met prijsgave van
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hun Duitse volkskultuur hun heil bij Frankrijk. Daartegenover staan de Kommunisten
aan de kant van het regionalisme. Men moet zich in dit sterk klerikale land vooral
geen overdreven voorstelling van de aanhang der sociaal-demokratie maken; vooral
nu sinds de oorlog nog vele ontevredenen met de Fransgezinde koers naar het kamp
der Kommunisten zijn overgelopen.
Zo is de strijd om het onderwijs de spil geworden, waarom zich het politieke leven
in dit land beweegt.
Hoewel men vaak hoort, dat de Heimatbewegung er doodgelopen is; niets is minder
waar dan dit. De Senaatsverkiezingen in het najaar van 1935 hebben dat wel
overtuigend aangetoond, omdat de om hun Fransgezindheid bekende Senatoren
Eccard en Dr. Frey toen gewipt en vervangen zijn door hun tegenstander Prof. Müller.
Dat de Heimatbewegung naast de ongerepte handhaving der konfessionele school
ook de verwaarloosde rechten van de Duitse moedertaal hersteld wil zien, spreekt
wel vanzelf. Met dit laatste punt staan wij nog aan het begin van een lange periode
van strijd, waarvan het einde nog geenszins is te voorzien.
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Actueel
Het artikel van Professor Goudriaan, dat de Redactie van ‘De Groene’ om zijn
‘merkwaardigheid’ plaatsruimte verleende1), ligt vóór me. Wie zou niet geïmponeerd
worden door dezen gedegen wapenroep van zulk een bekwaam bedrijfsleider en
hoogleeraar? Wie is niet geneigd tot gehoorzame aanvaarding van des schrijvers
bijna rustgevende verzekering: de oorlog kòmt - en van zijn vermaan: Nederlanders
wapent u tot het uiterste? Maar het is vreemd: telkenmale komt onder het lezen mij
iets anders voor den geest: géén artikel, maar een rijzige, innemende vrouwengestalte:
Erika Mann, zooals zij in haar cabaret ‘Die Pfeffermühle’ met krachtig en ontroerend
verlangen zingt ‘dass wir uns auch das Gute mal vorstellen sollen’. Het artikel van
een gezaghebbend man, en de stem van een verbannen vrouw... is het geen ongelijke
strijd?
Het groote gevaar van Prof. Goudriaan's inmiddels overal geciteerd artikel lijkt mij
de suggestieve schijn van redelijkheid en zakelijkheid. Hier is nu eens iemand, zal
menigeen zeggen, die klaar en nuchter zegt waar het op staat. Doch dit is s c h i j n :
hier is wel degelijk die gebondenheid aan onberekenbare gevoelens, dat wegdrijven
in onklare phrases, welke in dezen tijd zoo noodlottig zijn. De ware zakelijkheid
ontbreekt.
Treffend is voorzeker de schildering van het toenemende oorlogsgevaar in de
laatste jaren, waarbij de schrijver duidelijk maakt hoe in het bijzonder de dictatoriaal
geregeerde landen, onmachtig de werkloosheid op reëeler wijze te doen verdwijnen,
hiertoe ‘nationale’ middelen, speciaal de nationale bewapening moeten gebruiken.
Maar deze fatale werkelijkheid wordt ineens tot norm verheven, van den nood een
deugd gemaakt, als de schrijver (pag. 2 kolom 3) voortgaat: ‘Wereldvrede en elke
andere harmonische vorm van internationale samenwerking is niet bereikbaar,
z o o l a n g n i e t e e r s t , o p n a t i o n a l e n g r o n d s l a g , het vraagstuk der
werkloosheid afdoend is opgelost.’ Zooals zoovele gevoelsmenschen van dezen tijd
meent Prof. Goudriaan, dat iets als ‘de loop der wereldgebeurtenissen’ (pag. 3 kolom
3) ons onze handelingen heeft voor te schrijven - een in wezen onvrome
moedeloosheid. De schrijver laat zich uit pure zakelijkheid zelfs tot de woordenkeus
van den adverteerder verleiden om ons ervan te overtuigen dat in ter beschikking
stelling van 1½ miljard voor onze defensie een mogelijkheid ligt ‘tot bestrijding van
de werkloosheid op groote schaal door uitvoering van werken van de alleruiterste
urgentie,

1) in het nr. van 4 April j.l.
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die door geen enkel plan van industrialisatie of ontginning in de verte kan worden
geëvenaard’ (blz. 3 kolom 2). Men moge toch inzien dat zulk een absolute knieval
voor de allerzondigste werkelijkheid van het heden a l l e r m i n s t z a k e l i j k is als men tenminste dingen als menschelijke roeping en goddelijke opdracht als
werkelijkheid blijft nemen.
Heel het artikel nu is zulk een schijnvertooning der nuchterheid. Daar is de
onwaarachtige vergelijking van hen die hopen op het wonder van den vrede, met
‘gevoelige personen bij het sterfbed van een zeer geliefde’ (blz. 2 kolom 3). Daar is
het werken (met behulp van echte cijfers en statistieken) met het begrip
‘aantal-weerbare-mannen-per-K.M.-grens’, om ons te bewijzen dat de 1½ miljard
welke de schrijver voor de versterking onzer grenzen noodig acht, wèlbesteed zullen
zijn. Ja, die 1½ miljard! Prof. Goudriaan is zakelijk genoeg om in te zien dat dit
bedrag ‘stellig de Nederlandsche draagkracht overschrijdt, althans indien het bedrag
binnen 1 of 2 jaren gevonden zou moeten worden’ - maar in tien jaar zou het gaan
w a n t is de Nederlandsche staatsschuld tusschen 1914 en 1924 niet met méér dan
1½ miljard gestegen? Dan betreedt de schrijver het terrein der bedrijfspsychologie
om ons duidelijk te maken dat de Nederlander als zijnde een uitnemend
bedrijfsorganisator, ook een goed soldaat is, w a n t ‘de moderne oorlogsvoering is
een industriëel bedrijf, dat voor zijn succesvolle beoefening in wezen dezelfde eischen
stelt als de normale productie’ (blz. 3 kolom 2).
Dit artikel moet niet zoozeer weerlegd als wel ontmaskerd worden - als een teeken
des tijds, als een gevaar voor de duizenden die, onbevredigd door het huidige leven,
alle zedelijk idealisme (en daarmee alle hoogere werkelijkheidszin) van zich afgooien,
en zich vastklampen willen aan iets wat hun instinctieve levensvrees rechtvaardigt.
Mijn bezwaren gaan hier - men versta mij wel - niet tegen het betoog als zoodanig
van de noodzakelijkheid eener werkelijke weermacht in de huidige
tijdsomstandigheden, maar tegen de wijze waarop dit betoog gevoerd wordt. Dit is
schijnwetenschap, dit is onmacht, heidensche aanbidding van een overmachtige ‘loop
der gebeurtenissen’, die zich kleedt in het gewaad der wetenschap. Dit is, vanuit
geloofsstandpunt bezien, a n g s t - en o n w a a r h e i d !
Het is een vreugde, Erika Mann en haar toegewijd gezelschapje terug te zien. Omdat
er zoo iets veel sterkers en positievers nu van uitgaat dan vroeger. Men kon vorige
jaren schudden van den lach, en toch na afloop niets dan een wrangen smaak
overhouden om zooveel bitters, om zooveel onmachtig uitgeschreeuwden haat tegen
het Duitschland dat hen had uitgestooten. Lichter, evenwichtiger is nu alles geworden
- niet alleen de sublieme Ländler en Suppenkaspar, gedanst door Cilly Wang - maar
ook de politieke satire en de moraliteit. Men moet zich even voorstellen wat het
eischt aan geestesenergie van dit troepje bannelingen, worstelend
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tegen een totaal onzekere toekomst, om te dansen, te spelen en te zingen. En het
bewonderenswaardige geschiedt: zij verheffen zich boven den haat, hun spot krijgt
een souvereine kalmte - nù heeft men dan ook ècht plezier -, en een kleine gooi wordt
gedaan naar iets nog hoogers: naar het menschelijk-opbouwende, sterkende,
geestelijk-enthousiasmeerende. En het is toch wel Erika Mann zelve, van wie dit
voornamelijk uitgaat, als zij daar, als de jonge, nuchtere, tòch hopende ‘Studentin’
haar onvergetelijk beroep op onze bewogen waakzaamheid tegenover het kwade èn
onze overgave aan het goede de zaal inzingt. Ook Therese Giehse, die na met
onverstoorbaren humor den ‘Familiengeist’ gespeeld te hebben, ons met het woord
‘Menschheitsfamilie’ naar huis laat gaan, moet met eerbied worden genoemd. En
wie mede tracht te leven met wat deze menschen als moeizame verworvenheid
uitspreken, gaat in groote dankbaarheid inzien, dat hier de w e r k e l i j k h e i d aan
het woord is, niet ‘de loop der wereldgebeurtenissen’, maar de wezenlijke kracht der
groote menschheidsideeën, wier realiteit door blinde instincten en schijnargumenten
verduisterd, doch niet teniet gedaan kan worden! Hìer is vaste grond, hier werkelijke
zakelijkheid, hier is ontwikkeling ten goede en geen rampzalig afdrijven; en daarom
meen ik mijzelf gelukkig te mogen prijzen, dat bij het afscheid nemen van dit
‘Actueel’ de stem van het wilskrachtige idealisme voller en werkelijker blijft klinken
dan het gerucht van argumenten in het artikel der Groene. Moge dit bij velen zoo
zijn!
R. BAELDE
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Boekbespreking
Das Schicksal des Menschen in unserer Zeit v. N. Berdiajew1) Vita nova
Verlag, Luzern 1935.
In dit geschrift heeft Berdjajew in nauwe aansluiting bij zijn boeken ‘Das neue
Mittelalter’ en ‘Der Sinn der Geschichte’ geschreven over het zich in dezen tijd (niet
al te kort genomen) voltrekkend historisch gebeuren. Zijn stof is dezelfde vrijwel als
die van Prof. Huizinga's I n d e s c h a d u w e n v a n m o r g e n bij gansch andere
behandelingswijze, terwijl ook de conclusies, al is er soms ook wel overeenkomst,
een geheel ander accent hebben.
Het geschrift van niet grooten omvang (100 blz.) is duister en zwaar, zou dit zelfs
zijn, als het niet nog bezwaard werd door donkere, naar het ons voorkomt niet steeds
verantwoorde, terminologie. B.v. ‘es vollzieht sich ein Gericht - nicht über eine
einzelne historische Epoche, sondern über die Geschichte selbst’ (S. 7). Toch heet
dit gericht ‘innergeschichtlich’. Wederspreekt het een het ander niet? Tot de
geschiedenis behoort toch ook die ‘neue Geistigkeit’, waarheen als mogelijke uitkomst
wordt gewezen. Wij kunnen ons wel begrijpen, dat men aarzelt te gelooven in haar
mogelijkheid bij zoo ontzaglijk verhinderende factoren; niet dat men twijfelt, i n d i e n
die mocht opwaken, aan haar historische werking. Vooral waar deze ‘nicht abstrakt
bleiben und keine Abwendung von der Welt und dem Menschen bedeuten’ zal (S.
98).
Zoover zijn wij intusschen nog niet. Over wat in het heden actueel aanwezig is,
is Schr.'s oordeel ongunstig, zoowel waar het betreft liberalisme en democratie, als
bolsjewisme en fascisme, al wordt op het laatste de scherpste kritiek geoefend. B.
aanvaardt de kritiek der dictatoriale bewegingen op de democratie, maar allerminst
deze dictatoriale stroomingen zelve. Welbewust wordt nagelaten ten opzichte van
maar een enkele der hier genoemde grootheden eenige opbouwende kritiek te geven.
‘Die Welt wird jetzt von zwei Seiten bedrängt: von der innerlich zersetzten,
trügerischen und entarteten Freiheit auf der einen und von der Leugnung der Freiheit,
von der weltanschaulichen Diktatur, der geistigen Tyrannei auf der anderen Seite’
(S. 41). De eerste heeft echter wezenlijk haar tijd gehad, communisme en fascisme
zijn eerste exponenten van een naderende epoche, met woorden als barbarisme,
bestialisme (al heeft dit met de dierenwereld niets gemeen!) enz. doorloopend
gekarakteriseerd.
Er is in dit alles zeker niet alles omvattende maar toch meer waarheid dan wij
eigenlijk gaarne toegeven. Met name juist dunkt ons, dat de negentiende-eeuwsche
vrijheidsidealen uit een oogpunt van wereldbeschouwing niet juist gefundeerd waren.
Naturalistische en socio-

1) Van dit werk is zoo juist een Nederl. uitgave verschenen bij van Loghum Slaterus N.V.
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logistische theorie vermag dit inderdaad zeer slecht; hoe goede basis ze vormt voor
anti-vrijheidlievende constructies blijkt nu wel. In wezen stemmen wij ten volle met
B. in, dat ontgoddelijking in haar consequentie ook ontmenschelijking beteekent en
dat van het voornamelijk Fransche saeculiere humanisme een lijn loopt naar de
anti-humanistische opvattingen. Ook, daarin dat vrijheid een geestelijk, niet een
sociaal gefundeerd begrip is (S. 33). Juist lijkt ons daarom ook zijn telkens
accentueeren van de ontoereikendheid van het zonder meer sociale en technische:
‘Die soziale Organisation als solche ist niemals fähig, den chaotischen Zerfall der
Welt und des Menschen zu überwinden. Die Welt kann sich in ein organisiertes und
technisiertes Chaos verwandeln’ (S. 98). Elders spreekt hij van ‘zwangsmässig
organisierten Chaos’ (S. 15) en heet het treffend: ‘Nur eine einzige schöpferische
Kraft herrscht über dieses Reich der wachsenden Zerstörung: die Technik’ (S. 17).
De kritiek op bepaalde hedendaagsche bewegingen lijkt ons met dit al hoogst
eenzijdig. Wij zouden die ten opzichte van elk anders aanvatten. Veel meer stemmen
wij in met zijn aanwijzing van algemeene tendenties, die in alle deze bewegingen
zij het op verschillende wijze en in verschillende mate aanwezig zijn, als massalisme,
‘Vergötzung des Kollektivs’, oekonomisme, technicisme.
In dit alles constateert B. nu een gericht, hetwelk allereerst treft de aristocratische
cultuur (de vraag, of cultuur niet altijd eenigermate aristocratisch is, wordt nauwelijks
besproken) maar dan verder ook bovenal het historisch Christendom. Wat met eenige
hoop den strijd tegen de barbariseering kan aanvatten is, gelijk gezegd is, de ‘neue
Geistigkeit’, voor hem samenvallende met een vernieuwd Christendom.
Tegenover de ontzaglijke zwaarte van de in dit boek geteekende situatie zou men
in het laatste hoofdstuk een nog sterker geluid willen hooren. Het zou echter onbillijk
zijn daarvan den Schrijver een grief te willen maken. Want dit staat vast: onverschillig
of hij in het donkere heden veel licht heeft of weinig, onverschillig of wat hem licht
is het ook steeds is voor anderen, wij hebben hier te doen met een man, die den nood
der huidige menschheid diep heeft gepeild. Ook waar men niet instemt, is het steeds
goed naar hem te luisteren.
Een paar citaten mogen deze bespreking besluiten:
‘Der Mensch ist gezwungen, in zwei verschiedenen Lebensordnungen zu leben:
im Plane des persönlichen Daseins, das von den überpersönlichen Werten erfüllt ist
und dennoch um die Persönlichkeit als den höchsten Wert zentriert, - und im Plane
der Welt der Objektivationen, die einen unpersönlichen Charakter hat und der
Persönlichkeit gegenüber gleichgültig bleibt.’ ‘Vor dem Antlitz des historischen
Fatum werden alle Menschen gleich.’
G.H.v.S.
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[Het Kouter, nummer 5 1936]
Het probleem van de ‘rechter-’ en de ‘linker’zijde der menschheid
Door Dr. G.H. van Senden
II1)
Hoe is nu, wat betreft de vraag ‘rechts-links’ de huidige toestand?
Naar het mij voorkomt zijn hier vijf gebieden (incl. niet aan bepaald geographisch
domein gebonden tendenties) te onderscheiden.
1o. Wat van de p r i m i t i e v e wereld als zoodanig over is. Dit is zéér weinig. De
eigenlijke primitieve menschheid is gereduceerd tot een heel kleine rest in de meest
afgelegen streken. En niet alleen is hier gering aantal, achterlijkheid, afgelegen
woonplaats, maar de lichtverstoorbaarheid, welke der primitieve wereld als zoodanig
eigen is, is in deze dagen al bijzonder groot, omdat de verstorende krachten groot
zijn. De primitieve wereld heeft de historie tegen zich. Reeds voor de negentiende
eeuw geldt Tillich's juiste uitspraak: ‘Die abendländische bürgerliche Gesellschaft
ist der weltgeschichtliche Angriff auf Ursprungsmythos und Ursprungsbindung in
allen Teilen der Erde.’ Wat hierna gekomen is, gaat nog beslister in dezelfde banen.
De primitiviteit-verstorende tendenties demonstreeren den overheerschend linkschen
geest in de wereld, al gaat die niet zelden rechts gemaskerd2). De zegepraal van den
modernen geest is die van de linksche mentaliteit.
2o. De in het algemeen l i n k s c h e wereld. Als voor deze kenschetsend werd
aangewezen de haar inwonende tegenstelling van voortgaan en terugschrikken,
radicalisme en gematigdheid. En het gematigd-linksche wordt in den modernen tijd

1) Vgl. blz. 125 v.v.
2) Het omgekeerde komt trouwens eveneens voor.
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met het overigens gevaarlijke woord burgerlijk wel niet precies maar toch bij
benadering aangeduid. Hiervan zegt eveneens terecht wederom Tillich: ‘Das
Bürgertum hat sich von vornherein seelisch und gesellschaftlich davor gehütet, die
Rückverbindung zum Ursprung ganz zu durchschneiden.’ Hier is de geestelijke
gesteldheid, die overwegend verstandelijk, nuchter, ‘saeculier’ en in dit alles zeer
verre van primitiviteit en mythe is, maar met dit al hierin niet consequent. Tot spot
en ergernis der radicalen houdt zij enkele momenten hoog en zelfs heilig, die in dit
rationeele schema eigenlijk niet precies schijnen te passen en onder bepaalde
omstandigheden dan ook wederom zonder groote moeite worden verloochend als
gezin, huwelijk, vaderland, godsdienst. Zij het dan ook, dat haar samenleving zoo
geconstrueerd is, dat dit alles daarin toch weer zijn plaats heeft, deze op de wijze
van een samenstel nuttige ficties schraagt. Als de radicale kritiek haar scherpen spot
inzet, is het gewone verwijt: huichelarij uit materieel belang. Deze rationeel-denkende
menschen, zoo is de redeneering, weten heel wel, dat deze heiligenschijn slecht past
in hun vernuchterde, ontgoddelijkte wereld. Maar... de schijn is niettemin nuttig voor
de instandhouding van deze en daarom laat men dien bestaan (de ironie der historie
wil, dat naar extreemlinksche opvatting dit nu juist nog zoo gek niet zou wezen).
Deze radicale kritiek gaat intusschen ten eenen male aan het wezen van de zaak
voorbij en opereert met een ‘psychologie’, te vergelijken met die, welke ten opzichte
van Judas opmerkt: wat praat men van een probleem hier; de dertig zilverlingen,
ziedaar alles! Zij moet zoo intusschen wel doen, omdat zij, òf door algeheele
vervreemding òf door contrast-houding welke het ter dege aanwezige van dien aard
volslagen onbewust doet blijven, het de andere wereld kenmerkende gevoelselement
niet meer kàn navoelen en dus ook niet verstaan dat, waar nog maar iets van dat
primitief-mythische levend is (misschien wel niet het minst, waar dit weinig is), het
teloorgaan daarvan als een onoverkomelijk verlies wordt beschouwd, grooter - ook
de ‘burger’ beseft dit althans bij oogenblikken zoo - dan alle uitwendige structuur
der samenleving. (Wijder verstaan is de fout van de burgerlijke wereld niet deze, dat
zij die bepaalde momenten hoog en heilig houdt, maar dat zij
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dit als iets exceptioneels doet, ze niet verstaat, zooals de primitief en zooals op hooger
niveau weer zal moeten geschieden, als exponenten van een als heilig beseft al-leven).
Maar hoe dit alles zij, het feit is er met dit al, dat oorlog en na-oorlogstijd een
belangrijke verschuiving hebben gebracht ten bate van het radicale. En het kon
moeielijk anders: het gematigd-linksche heeft weinig weerstandskracht ten opzichte
van het radicale, logisch al dadelijk maar ondanks het gezegde ook psychisch. Het
is in het bijzonder zoo bij volgende generaties en in bewogen allerlei loswoelende
perioden. De verschuiving naar het radicale moest er komen zoo en zij is gekomen.
De sterkste exponenten zijn hier het (geenszins met Amerika te identificeeren) z.g.
A m e r i c a n i s m e , de verheerlijking van techniek, rationalisatie, welstand, comfort,
hygiëne enz. als d e eigenlijke waarden van het leven en het s o w j e t i s m e (het
fascisme, waarover nader gehandeld zal worden, is hier uit eigen aard tweeslachtig).
In radicalisme verschillen zij misschien niet zoo veel, al zijn de sowjetistische
methoden barbaarscher, de americanistische geraffineerder. Het is een onderscheid
als van moordenaar en sluipmoordenaar. En het slachtoffer is in beide gevallen wat
voor de menschheid overal en altoos het meest waardevolle is geweest. Overigens
is het verschil in radicaliteit er een van opzicht. Het Sowjetisme vervolgt den
godsdienst als zijn doodsvijand, het Americanisme laat hem als een onbelangrijke
bijkomstigheid voortbestaan, goed genoeg zelfs om bij civilisatie-pogingen handen spandiensten te verrichten. Omgekeerd sluit het sowjetistische poneeren van een
eisch van sociale gerechtigheid (bij lange na niet een zoo groote factor in die wereld
als vaak wordt voorgesteld maar toch een factor) aan bij oudere, abstract moreele
tendenties in de linksche wereld, het heeft ook hierin iets negentiende-eeuwsch; het
‘americanisme’, dat veeleer geneigd is te redeneeren, dat gek is wie niet neemt wat
hij krijgen kan, vertegenwoordigt hier een schrede verder in den weg der
ontgoddelijking, het moet dezen eisch nog als een stuk mythe beschouwen.
3o. De r e c h t s c h e werelden. Tegenover de krachtige linksche strooming in het
moderne leven dragen deze een uitzonderingskarakter met tragische situatie. Klages,
die het
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rechtsche op overigens niet bijzonder gelukkige wijze voorstaat, heeft niet zonder
recht gesproken van ‘laatste Mohicanen’. Een en ander is wel duidelijk, wanneer wij
letten op de drie wel meest karakteristieke rechtsche factoren in de historie:
(Voor)-Indië, Rusland en (van West-Europa uit gezien) Duitschland.
I n d i ë is als rechtsch centrum vermoedelijk nog wel in de minst ongunstige
positie. Maar men moet met een conclusie toch zeer voorzichtig zijn. Het zou een
zeer gedetailleerde studie van dit uitgestrekt en voor een groot deel geestelijk moeielijk
toegankelijk gebied vragen, wilde men een verantwoord oordeel uitspreken in de
vraag van de sterkte-verhouding der beide tendenties, die der ook hier aanwezige
van de verwesterlijking van het Oosten en die, welke hier weerstand biedt. Maar wel
is met zekerheid te zeggen, dat hier ook de laatste zich krachtig gelden doet. Tagore
en Gandhi verkregen wereldbeteekenis, zonder hun Indische eigenaardigheid in te
boeten, zij verkregen die als Indiërs. Symptomatisch is beider Indische kleederdracht,
in tegenstelling met groote stukken ver en nabij Oosten, waar de Westersche kleedij
als summum van begeerenswaardheid geldt en voorwerp is van aanhoudende zorg
der regeeringen.
R u s l a n d is sinds 1917 als rechtsch exponent in toenemende mate buiten gevecht
gesteld. De uitzondering is hier een ‘onderwereld’, waarvan men voor een aantal
jaren maar sinds voorzoover mij bekend niet meer hoorde1) en de emigratie, waarin
het oude Rusland voortkwijnt. Met dit laatste woord doe ik niet af aan haren invloed
op niet zoo kleine kringen in West- en Midden-Europa, ook aan wondere schoonheid
die zij schonk, schoonheid soms als van een stervensure. Want, emigraties missen
perspectief.
D u i t s c h l a n d was de eeuwen door van rechtschen aard door zijn nabij blijven
aan het primitieve. Voor de speciaal hier zich openbarende Germaansche cultuur is
kenschetsend de positieve waardeering van het ongevormde. In allerlei komt dit uit:
de gedachte van Schicksal; van Moeder Aarde spreekt men als in het oude Rusland;
sprookje en folklore zijn er inheemsch; het woud heeft zijn geheimnis. Nog de jaren

1) Occident und Orient, 7. Heft (1931).
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1920-1930 getuigen van dit alles in tal van geschriften op sympathieke wijze. En het
spreekt nog zijn woord mede in het nationaalsocialistische Duitschland, dat - gansch
anders dan het sowjetisme, dat dit wel is en dat men daarom in zijn geheel moet
aanvaarden of verwerpen - allerminst een geestelijke eenheid is. Dit is in het algemeen
het f a s c i s m e niet; ook tusschen zijn gestalten onderling is groot verschil van
nuance. Het Italiaansche heeft weinig rechtsch, wat bij een Romeinsch georiënteerde
structuur ook niet te verwachten is, het nationaal-socialisme althans meer. (Een
typisch verschil is, dat voor het eerste de staat, voor het tweede het volk centrale
gedachte is.) Zoo kon het nationaal-socialisme, al is het volstrekt niet zuiver in deze
en volgt het b.v. in zijn sterilisatie-praktijk volslagen linksche en anti-primitieve
wegen, - toch zeer veel van dit oorspronkelijk-Duitsche in zich opnemen en...
compromitteeren. Het zijn veelal dezelfde dingen, die Sowjet Rusland vernield heeft
en die het Duitschland van deze dagen bewaard heeft in compromitteerend verband.
Terwijl het hier tendenties geldt, waarvoor het in de moderne wereld toch al moeielijk
genoeg is op te komen. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat een
extreem-linksch beroeps-antifascisme iedere dwaasheid en misdaad (als ware het er
zelve verre van) en iedere ook de eerlijkste verontwaardiging uitbuit voor zijn
doeleinden. Men kan gerust zeggen: de Hemel beware West-Europa voor het
beroeps-anti-fascisme, voor het fascisme zal het zich zelf wel bewaren! Ten opzichte
van het eerste is het even onbewust als ten opzichte van het tweede bewust. Het
precaire van het in onzen zin rechtsche wordt door dezen stand van zaken in hooge
mate bevorderd. Wie beteekenis toekent aan dit rechtsche (hetzij in wijder synthetisch
verband of ook alleen maar als compensatie van in de moderne wereld veel te
overheerschende eenzijdige linkschheid) mag wel vurig wenschen een verheffing
daarvan op onmetelijk veel hooger niveau.
4o. Daarnaast kent de wereld haar b e m i d d e l i n g s p o g i n g e n , van welke de
grootste zeker is het R o o m s c h - K a t h o l i c i s m e . Zijn structuur is een eigenaardige
verbinding van linksche en rechtsche elementen, in dier voege dat met linksche
methoden omwallingen worden gebouwd, binnen
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welke het rechtsche gedijen kan. Nuchter, rationeel, zonder eenige inmenging van
mythische overwegingen, bouwt het zijn muren op, in kerkpolitiek zoo goed als in
systeembouw. Maar, òpdat daarbinnen iets anders veilig wezen kan, iets dat vaak
zéér nabij het primitieve blijft, ten opzichte van hetwelk zelfs de ook in Indië zoo
bekende typische tolerantie geldt: ‘vrome leeringen, welke de Kerk noch bevestigt
noch ontkent’. Er wordt onderscheid gemaakt in onze dagen tusschen politiek en
religieus Katholicisme. Terecht van het standpunt van den buitenstaander; ten onrechte
echter in zooverre als deze beide in het Katholicisme een onscheidbare eenheid
vormen. Hun verbinding toch constitueert eerst het Roomsch Katholicisme, maakt
ook eerst mogelijk zijn bemiddelende functie in ons vraagstuk. Een geheel andere
vraag is intusschen of de verbinding van linksche en rechtsche momenten zoo op de
juiste wijze wordt gevonden. Het is zeker niet moeielijk om in te zien, dat de
niet-katholiek hier zacht gezegd sceptisch is. Waarbij komt, dat de tijdgeest op de
linksche zijde van het Katholicisme bevorderend, op de rechtsche verzwakkend
inwerkt. (Alleen als vlucht is het met de laatste anders.)
5o. Letten wij op dit alles, dan schijnt het perspectief van het rechtsche gering. Er
is intusschen nog één andere factor, die mogelijk - waarschijnlijk zou veel te boud
gesproken zijn - van beslissende beteekenis zou kunnen worden: d e r e v o l t e
t e g e n d e n m o d e r n e n g e e s t 1), die als een dof grommen niet zoo zelden te
beluisteren is. Ook bewuster zich uitsprekend. Ik noem Lucka's U r g u t d e r
M e n s c h h e i t (1924) met zijn roep: ‘Wie schaffen wir eine neue Einheit des
Lebendigen, wie vermögen wir das grosse ursprüngliche Weltgefühl neu zu erheben,
ohne doch in eine überwundene Anschauung zurückzufallen?’ (S. 367). Verder
Jaspers' meesterlijke analyse van de bedenkelijke tendenties van het moderne leven,
die talloozen onnadenkend, niet weinigen ook met innerlijk verzet medesleuren; in
Die geistige Situation der

1) Deze formuleering ontleen ik aan het boek van den Italiaanschen fascist Julius Evola
E r h e b u n g w i d e r d i e m o d e r n e W e l t (Duitsche vert. 1935). Alleen om den titel
verdient het hier vermeld te worden, die even veelbelovend is als de inhoud teleurstellend.
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Z e i t (1932). En Huxley's persiflage H e t S o m a P a r a d i j s (Ned. vert. 1934),
een buitengewoon symptomatisch boek1).
Wat willen deze geschriften, ieder op zijn wijze, ons doen verstaan?
Dat de wereld, zooals die gaat volgens haar nu sterkste tendenties: rationaliseering,
techniseering, saeculariseering, ontgoddelijking (iets geheel anders dan het loslaten
van een bepaalde Godsvoorstelling) uitloopt op een technisch misschien volmaakte
maar overigens algeheele zinloosheid, leegte, verveling. Dit alles moge nu nog
gemaskeerd worden door den in zich zelf niet van zin verlaten en evenmin leegen
en vervelenden strijd, waarvan dit het einde zijn zou. Zoolang er strijd is, heeft het
toestandsbeeld een geheel ander karakter dan na de overwinning, zoo is steeds de
heterogonie der doeleinden. Als echter algemeen zou vaststaan, dat het leven bestaat
uit een onderbouw van elementaire, laag-bij-den-grondsche biologische functies en
een bovenbouw, welke het in den grond ‘niets anders’ zijnde door een perfecte
organisatie zoo goed mogelijk functioneeren laat, zou daarmede tegelijk vaststaan,
dat het leven een allerbanaalste geschiedenis is. Bij niet weinigen, vooral van de
groote-stad-bewoners is het nu bij voorbaat al niet anders; wel heel anders dan overal
en altoos de volken droomden (men leere het woord weer zonder smaling uitspreken).
Zou het zoover komen? Het zou dan wel zeer te vreezen zijn, dat in een dergelijke
wereld de destructieve neigingen van een psychisch-gedesillusioneerd doch van alle
religieuse remmingen ontdaan menschental zich zouden ontwikkelen op een wijze
die nu nog vrijwel onvoorstelbaar is; dat in dit geval ten top gevoerde
natuurbeheersching zich zou kunnen keeren tegen het aarde-bestaan zelve; en de
strijd van destructieve en conserveerende elementen afmetingen zou kunnen
aannemen, waarbij al wat wij nu kennen nog maar kinderspel is.
Dit alles, zal men zeggen, is wel zeer hypothetisch en fantastisch! Inderdaad. Reeds
daarom, omdat, voor het zoover zijn zou, er ook nog de mogelijkheid wezen zou van
krachtige tegenovergestelde reacties, rechtsch in het algemeen maar zoo alles behalve
zuiver, waarvan wij in het heden ook reeds een

1) Zie Barchembladen, Oct. 1935.
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en ander zien doch dat voor niet geringe overtreffing vatbaar is. De gedachte, dat
hiertegen weer linksch verzet zou opkomen en het zoo hard tegen hard zou gaan,
kan ook al bezwaarlijk hoopvol stemmen.
De wereldgeschiedenis zal haar loop nemen, hoe dan ook. Redelijke bezinning is
hierin slechts een geringe factor. Toch mag zij niet uitblijven. Meer redelijk
wenschelijk dan het eenzijdig rechtsche of linksche zou zijn een synthetisch verband,
in hetwelk beider waarheidselementen zouden zijn begrepen, al zou dit bij de tradities
onzer moderne westersche intellectueelen ongetwijfeld min of meer rechts aandoen.
Grondbesef zou hier moeten zijn - wat redelijk ten volle verantwoord is, hoe dwaas
het velen ‘verlichten’ moge toeschijnen - dat zin en rede wezenlijk met het zijn zelve
gegeven zijn, niet aanvangen met den mensch, de bewuste rede, de cultuur, bepaalde
linksche ideologieën; in 1789 (alias I) of 1917. Dit grondbesef geeft tegenover het
gegevene een wel niet kritieklooze maar toch naar diepste intentie meer eerbiedvol
aanvaardende dan kritische houding. Het overwint een contrast-houding tegenover
de minder bewuste perioden der menschheid; houdt zich bewust van waarden, welke
in instinct, mythe, zede en traditie gegeven zijn en die abstract verstand, noch abstracte
moraal of religie op eenigerlei wijze zouden kunnen vervangen. Het leert verhoogden
eerbied voor de tijden, die uitmuntten door wezensverworteldheid,
wezensgebondenheid, onopzettelijke uitdrukkingskracht van wezen, gaafheid.
Kritiekloos behoeft dit alles allerminst te geschieden. Het niet of nog slechts half
overwonnen primitieve komt in botsing met wetenschappelijk oordeel, oekonomische
noodwendigheid, ook met hooger ontwikkelde moreele en religieuse bewustheid.
Maar alles hangt nu hiervan af, hoe hier de geesteshouding is, hoe het accent gelegd
wordt, of serieus naar waarheid en daarmede naar een positieve waardeering gezocht
wordt in en van het aanvankelijke onbewust en halfbewust gegevene. Religieus houdt
dit in, dat wat eerst in den vorm der mythe is, verheven wordt tot symbool van het
Eeuwige. Moreel, dat de eerbiedige gemoedsrelatie tot het leven, van menschen tot
dingen toe, zinvoller blijft dan de technisch-rationeele
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‘benuttende’ houding. Techniek is ook zeker in dit verband op te nemen doch slechts
als grootheid wier zin is dienen en die daaraan ook haar grens vindt. (De leuze
technocratie is absoluut verwerpelijk, in het midden gelaten of hier beter bedoeld
wordt dan gezegd.) De levenspraktijk vraagt hier een standvastig willen van
zinsgetrouwheid. Een diepe afkeer van het contra-symbolische moet tot tweede natuur
worden.
Een dergelijke wereld- en levensopvatting zou als de synthese te beschouwen zijn
van een these: primitiviteit en half-primitieve rechtschheid en een antithese: de
linksche breuk met het primitieve en in de primitiviteit gegevene. Zij zou het geheele
probleem op hooger plan brengen.
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De pers in dezen tijd
Door C.K. Elout
Twee zaken dienen even te worden vastgesteld vóór ik het bovenstaande ga
behandelen. Ten eerste dat deze titel niet bedoeld is als eenige reactie op de rede die
Prof. Huizinga niet lang geleden voor den Ned. Journalistenkring heeft gehouden en
die hij in ongeveer gelijke woorden aankondigde. De redactie van dit tijdschrift heeft
mij verzocht, dit onderwerp te behandelen en elk polemisch oogmerk is mij vreemd.
Zooals men trouwens wel merken zal. En ten tweede moge ik vooropstellen dat mijn
beschouwing zich zal beperken binnen de grenzen van ons eigen land, dus tot de
verhouding van de N e d e r l a n d s c h e Pers tot het N e d e r l a n d s c h e aspect der
tijdsverschijnselen. Ik zou mij anders moeten begeven in Perstoestanden die mij niet
voldoende bekend zijn en rekening moeten houden met zooveel ethnische variaties
van de voornaamste tijdsverschijnselen dat mijn bijdrage een te grooten omvang zou
krijgen.
Dit vooropgesteld zijnde, vat ik dus mijn onderwerp aan.
Wat hebben wij te verstaan onder ‘De Pers’ en wat onder ‘Dezen Tijd’? Met den
Nederlandschen Journalistenkring in zijn statutaire omschrijving van zijn
gewoon-lidmaatschap is voor mij ‘De Pers’ beperkt tot de dagbladen en tot die
weekbladen die geen vakbladen zijn. Binnen dat kader zijn dan twee zeer wezenlijke
elementen te onderscheiden: het zakelijke, vertegenwoordigd in de directeuren en
commissarissen der bladen, en het geestelijke, vertegenwoordigd door de journalisten
in den eigenlijken zin. Mijn beschouwing nu, die de verhouding van de Pers tot de
tijdsverschijnselen zal betreffen en dus het g e e s t e l i j k e aspect van de Pers zal
raken, zal zich bijgevolg in hoofdzaak tot den eigenlijken journalist moeten beperken
maar daar, in de journalistiek, het zakelijke hier en daar het geestelijke raakt, zal ik
den zakenlijken kant niet g e h e e l buiten beschouwing kunnen laten.
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En onder ‘Dezen Tijd’ versta ik voornamelijk den tijd van na den grooten oorlog,
maar daar hij, hoezeer ook door dien oorlog uit het lid gerukt, toch vast is blijven
zitten aan den tijd van vóór 1914, meen ik ongeveer een kwart eeuw van dien vóórtijd
toch ook eenigszins in mijn beschouwing te moeten betrekken. Want wanneer wij
telkens spreken over dezen Tijd als over een heel anderen, een ‘nieuwe aera’, dan
doen wij dat omdat we getroffen worden door de inderdaad groote v e r s c h i l l e n
met wat onmiddellijk voorafging; al wat, daar naast, eender bleef of maar nuancieel
veranderde, zien wij over 't hoofd. En toch is dat veel méér! E l k e tijd is in zekere
mate onvermijdelijk de voortzetting van den onmiddellijk voorafgaanden en hij is
dat zeker in niet geringe mate wanneer, zooals bij ons, de eene phase niet door een
eruptieve figuur als die van een revolutie van de andere is gescheiden. Wanneer men
dan ook eens nagaat, welke vóór den oorlog de hoofdquaesties en -stroomingen in
het volksleven waren en welke die nu zijn, dan vindt men voornamelijk gradueele,
geen principieele verschillen en vooral wordt men (dientengevolge), getroffen door
verschil in de onderlinge v e r h o u d i n g der b e l a n g r i j k h e i d van die quaesties
en stroomingen.
Als hoofdkenmerk nu van ons geestelijke volksleven in de laatste eeuwverrel van
vóór den oorlog vindt men een groote verdeeldheid. Deze werd vooral duidelijk door
haar weerkaatsing in de politiek maar men kon haar evenzeer opsporen op andere
gebieden (wetenschap, althans de philosophie en aanverwante sferen, kerkelijk leven,
kunst, enz.). Deze geestelijke verscheurdheid, die ten deele een specifiek Nederlandsch
maar óók ten deele een a l g e m e e n verschijnsel van den tijd was, mag zóó bekend
worden geacht dat ze niet nader behoeft te worden aangetoond. Maar in dat kader
van die verdeeldheid waarvan dus het algemeene, internationale, karakter in ons land
nog een zekeren nationalen exponent kreeg, kan men een aantal quaesties en
stroomingen onderscheiden waarvan de intensiteit aan den eenen kant door nationaal
particularisme werd versterkt, aan den anderen door een zekere gematigdheid van
onzen volksaard werd getemperd. Daar was in de eerste plaats de strijd tusschen het
negentiende-eeuwsche rationalisme en de weer veld winnende religiositeit (in de
politiek zich
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uitend als de ‘antithese’-quaestie die echter een ietwat verschoven beeld van den
dieperen strijd vertoonde). Ten tweede was daar, dezen strijd doorkruisend, de
groeiende tegenstelling tusschen massa en individu, tusschen massale gebondenheid
en individueele vrijheid, een tegenstelling waarop de socialisten den exponent zetten
van den klassenstrijd. En als derde voorname tijdsfiguur van vóór den oorlog vindt
men de tegenstelling tusschen nationaliteit en internationaliteit.
Elk van deze drie strijdaspecten kan men bovendien, hetzij afzonderlijk, hetzij in
combinaties, in andere, meer concrete, quaesties terugvinden. Zoo treft men b.v. in
den strijd tusschen vrijhandel en protectie zoowel het element nationaal-internationaal
aan als het element vrijheid-gebondenheid.
Hoe gedroeg zich nu de Pers tegenover deze tijdsverschijnselen?
Hier moet ik een zijsprong maken. Men moet namelijk in 't oog houden dat de Pers,
altijd en overal, drieërlei functie heeft1). Ze moet n i e u w s b o d e , o r g a a n èn
l e i d s t e r van openbare meening zijn. Dat geldt voor e l k blad, zelfs voor het meest
neutrale geïllustreerde weekblad bij voorbeeld. Want al uit dat geenerlei meening,
het is nochtans o r g a a n van zijn lezers in zooverre als het hun beschavingspeil
weerspiegelt en het geeft l e i d i n g door de keuze van zijn stof en door de wijze
waarop het die voordraagt. Maar natuurlijk komen zoowel de organieke als de
directieve functie vooral uit in de D a g b l a d p ers. En ook daarvoor geldt, dat een
blad altijd orgaan èn leidster is. Zelfs een partij- (en volkomen kleur-) loos blad
vervult de twee laatste functies (die van leider en die van orgaan) op de zooeven
aangegeven wijze en zelfs het meest krasse meeningsblad (dat dus oogenschijnlijk
alleen de leiders-functie vervult) is toch óók orgaan... omdat het nu eenmaal voor
een bepaalde groep lezers wordt geschreven wier meening het dus in zijn eigen
meening weergeeft. Het zou anders n i e t gelezen worden en waardeloos zijn.

1) Prof. Huizinga maakte, in zijn bovengenoemde rede, onderscheid tusschen de begrippen
‘functie’ en ‘taak’. Voor mijn betoog heeft dat onderscheid niet veel beteekenis en ik glijd
er daarom maar langs heen.
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De vraag doet zich hierbij voor: In welke mate m a g en in welke mate m o e t een
blad rekening houden met de concrete meening of met de meer abstracte ‘mentaliteit’
van zijn lezers? Dit hangt af van den aard van het blad. Wil het, behalve nieuwsbode,
alléén ‘orgaan’ zijn en beperkt zijn functie als ‘leider’ zich dus tot die indirecte en
bijkomstige die ik zooeven aanduidde, dan moet de redactie zich steeds uitsluitend
afvragen: Wat wenschen mijn lezers? Maar wil het ook, of zelfs uitsluitend, leider
van een deel der publieke opinie wezen, dan m a g de redactie, in zulke leidinggevende
artikelen - de Duitscher noemt ze ‘L e i t a rtikel, de Engelschman ‘L e a d e r s ’, maar
ik denk hierbij volstrekt niet alleen aan h o o f d -artikelen - nooit iets anders geven
dan wat haar eigen waarachtige overtuiging is. En wel moet ze daarbij altijd rekening
blijven houden met haar lezers, maar met hun algemeene m e n t a l i t e i t , niet met
wat ze over dit of dat onderwerp i n c o n c r e t o vermoedelijk denken. Dáártegen
behoort de redactie desnoods rechtuit in te gaan. Niet echter - op straffe van aan haar
blad het karakter van o r g a a n te ontnemen - tegen de duurzame m e n t a l i t e i t der
lezers. Maar het is daarmee ook weer niet zoo dat de journalist zich voortdurend zou
moeten afvragen: Blijf ik nu wel in de duurzame sfeer van mijn lezers? De ware
journalist behoeft dat niet te doen; tusschen hem en zijn lezers (in massa bezien
natuurlijk, er zijn zeker telkens vrij wat individueele afwijkingen) bestaat er wat Dr.
Kuyper in ander verband eens heeft genoemd: een u n i o m y s t i c a . En die kan niet
door wikken en wegen worden geanalyseerd. Is die aanwezig, dan is daar die subtiele
verhouding op een hoogte waarop de functies van orgaan en leider samenvloeien,
een verhouding die mij onlangs duidelijk is geworden uit de woorden van een lezer
die mij schreef: Gij zijt voor mij een o p k l a a r d e r geweest want gij hebt
herhaaldelijk geformuleerd wat in mij zelf wel al gevoeld was maar nog niet in
woorden gegoten.
Verwaarloost echter een blad, dat artikelen geeft met de a l l u r e van leiding, de
zelfstandigheid van het eigen oordeel uit zucht om toch vooral ‘orgaan’ te blijven,
dan verzaakt het zijn plicht van v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d als leider, zijn besef
van wat Charles Boissevain meermalen heeft aangeduid
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als dat van ‘charge d'âmes’ te hebben. Het waait heen en weer met de overheerschende
meeningen van den dag, is waardeloos als l e i d e r en heeft ook maar een vluchtige,
immers telkens veranderende, beteekenis als o r g a a n . Het is, doordien het uitsluitend
aast op een zoo groot mogelijk a a n t a l lezers, louter s p e c u l a n t i n m e e n i n g e n
en behandelt een meening à l a h a u s s e of à l a b a i s s e al naar het voordeelig
lijkt. Het vindt zijn symbool in zoo'n karakterloos krantenblad dat, na als pakpapier
te hebben gediend, op straat heen en weer floddert met den wind. In stof en vuil.
Zulke bladen zijn echter, gelukkig, zeldzaam in ons land. In 't buitenland zijn ze
hier en daar, als sensatiejagers, talrijk.
Maar van den Nederlandschen journalist kan in 't algemeen gerust worden getuigd
dat hij, voor zooveel hij een leidende functie inneemt, deze opvat als die Engelsche
afgevaardigde die tot zijn kiezers zei: Ik beloof u, mijn best te zullen doen... om uw
meening met de mijne in overeenstemming te brengen.’ En dat hij, voor zooveel hij
‘orgaan’ is, dit v a n z e l f is. Als die ‘opklaarder’, waarvan de boven bedoelde lezer
getuigde.
En is dit, zoowel wat het leiden als wat het orgaan-zijn belangt, ten slotte niet óók
de verhouding... tusschen den predikant en zijn gemeente? Een ‘dominee’ en een
‘krantenman’ hebben heusch veel eenders! Ook zij ‘k ö n n t e n e i n a n d e r
l e h r e n ’!
Na dezen ‘zijsprong’ keer ik terug tot de vraag: Hoe gedroeg zich de Pers van vóór
den oorlog ten aanzien van de tijdsverschijnselen?
Wat de verdeeldheid van ons volk betrof, was de Pers vooral o r g a a n , hetgeen
dus wil zeggen dat ze, voor zooveel ze meeningen uitte, daarin even verdeeld was
als het volk zelf. Echter moet, te dezen aanzien, gewaagd worden van een
merkwaardige compensatoire figuur welke men in de Nederlandsche Pers van die
jaren veelal ontmoette en die eigenlijk een nationaal curiosum was: de rubriek ‘Uit
de Pers’. Daarin werden meeningen van andere bladen weergegeven. Men vond die
rubriek voornamelijk in de groote liberale en neutrale bladen en hoewel de keuze
der (geheel of gedeeltelijk) overgenomen artikelen niet altijd objectief was, vormde
deze rubriek toch
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een zeker tegenwicht tegen de uiteraard nog al eens eenzijdige en vaak scherp
polemische meeningsuitingen van de niet-neutrale bladen. Vermaard waren destijds
de uitstekende en volmaakt objectief samengestelde Persoverzichten van den heer
Waller in de O p r e c h t e H a a r l e m s c h e C o u r a n t . Daarentegen heeft D e
N e d e r l a n d e r die in die jaren onder den heer A.F. de Savornin Lohman stond en
die in polemieken steeds vol recht deed wedervaren aan de meening van den
tegenstander, zich herhaaldelijk erover beklaagd dat Dr. Kuypers orgaan, D e
S t a n d a a r d , dit niet deed.
De rubriek ‘Uit de Pers’ is, helaas, allengs nagenoeg uitgestorven. Ze is althans
geen geregelde figuur meer in onze journalistiek.
Maar in 't algemeen kan men dus zeggen dat de Pers van voorheen ten aanzien
van de volksverdeeldheid natuurlijk in zooverre wel als leidster optrad als ze de
verscheidenheid der meeningen uitte en binnen zoo'n afzonderlijke meening, blad
voor blad, leidend optrad (dit in zeer sterke mate zelfs) maar ten opzichte van het
verschijnsel der verdeeldheid als geheel hoofdzakelijk o r g a a n was. Want wel
gingen de groote liberale bladen tegen die verdeeldheid in maar ze deden dat a l s
l i b e r a l e n , d.w.z. van een partijstandpunt uit.
We komen hiermede vanzelf tot het tweede markante verschijnsel van die jaren:
de strijd tusschen het negentiendeeeuwsche rationalisme en de herwekte religiositeit.
Te dien aanzien was onze Pers in twee kampen verdeeld die door de ‘antithese’-lijn
waren gescheiden en wel op een, althans langen tijd, volstrekt onverdraagzame wijze.
Over en weer kon men elkaars opvatting niet waardeeren en ook ten opzichte van
dit verschijnsel gedroeg zich de Pers (altijd weer de Pers in haar geheel tegenover
het verschijnsel als geheel) voornamelijk als o r g a a n . Als leidster scherpte zij, blad
voor blad en meening voor meening, de bestaande tegenstelling slechts aan. En zoo
misten de bladen ‘van rechts’ elke waardeering voor de ideeën der Fransche Revolutie
als posterieur historisch f e i t en begrepen die van links niet dat, onder de felle en
stroef-formalistische ‘antithese’ van Kuyper, het anterieur historische feit van de
Reformatie school, die, in het ‘Réveil’, een algemeen-religieus karakter had gekregen
zoodat ook de
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Roomschen daarin konden meegaan1). Men haatte en bespotte elkaar. Alleen de
Christelijk-Historischen en hun Pers (vooral ‘De Nederlander’) toonden, althans in
de groep-Lohman, eenigen zin voor het feit der historie van na de Revolutie en dit
werd later sterker in de groep-De Visser.
Iets beter stond het in zake de twee andere hoofdverschijnselen. Wat de
tegenstelling nationaal-internationaal betreft, kan men althans constateeren dat de
handhavers van de nationale idee zich niet geheel blind toonden voor
m o g e l i j k h e d e n van het internationalisme die toen nog vrij ver af schenen te
liggen. De nationaal gezinde Pers heeft ten minste een zekere ruimte van blik getoond
die de internationaal georiënteerde (destijds nog alleen de sociaal-democratische)
niet bleek te bezitten, zoodat deze elke nationale gedachte hoonde en als voorbijen
rommel verwierp. Van de vitaliteit van het nationalisme welke wij nu beleven, heeft
de internationaal georiënteerde Pers destijds nog geen flauw vermoeden gehad.
En wat de tegenstelling tusschen individu en gemeenschap belangt, kan men zeggen
dat vrijwel de geheele Pers de geleidelijke verplaatsing van het accent van het eerste
naar de laatste heeft erkend... al heeft geen blad (en ook geen partijgroep) iets vermoed
- ook niet k u n n e n vermoeden - van de nieuwe v o r m e n waarin de heerschappij
der massa-idee over die van het individu zich zou gaan uiten.
S u m m a s u m m a r u m kan men zeggen dat de Pers destijds ten aanzien van een
paar hoofdverschijnselen van haar tijd geen dieper inzicht getoond heeft dan haar
lezers en dus, te dien aanzien, in haar leiding niet veel meer geweest is dan o r g a a n .
Maar ten opzichte van een paar andere hoofdpunten heeft zij van eenig dieper inzicht
wèl doen blijken.
Wanneer we nu, tegen dezen achtergrond van het nabije

1) Dit is waarlijk geen uiting van eenige hoovaardij des schrijvers. Zelf moet hij erkennen dat
hem, in het aandeel dat hij jarenlang gehad heeft in de politieke leiding van een onzer
voornaamste liberale bladen, de diepere zin van Kuypers' ‘antithese’, vooral in de formule
‘heteronoom-autonoom’, destijds evenzeer is ontgaan, als bijna allen anderen liberalen.
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verleden, onze Pers van d e z e n tijd bekijken, dan moeten we allereerst nagaan,
welke veranderingen er in het tijdsbeeld zijn gekomen.
Ik heb al gewaarschuwd tegen de voorstelling van een ‘geheel nieuwen tijd’ waarin
we nu zouden leven. Dat is u i t e r l i j k wel juist (staatkundige en economische
verhoudingen in de wereld en in Europa in 't bijzonder) maar i n n e r l i j k niet. Niet
in het algemeen en v o o r a l niet in 't bijzonder wat ons eigen volk belangt.
Ongetwijfeld hebben wij ten aanzien van de hoofdpunten een m i n o f m e e r nieuwe
oriënteering gekregen maar n i e t een g e h e e l nieuwe. Laat ons het meest op den
voorgrond tredende aspect van voorheen bezien: de verdeeldheid van ons volk. Die
is g e t e m p e r d , zeker, maar niet als duurzaam verschijnsel - dàn zou het op z'n
minst al dadelijk na den oorlog moeten zijn opgetreden en het tegendeel is duidelijk
geweest - maar als gevolg van den crisisnood, dus t i j d e l i j k . Duurzaam is, op dit
punt, alleen een merkbaar grootere waardeering der religie van de zijde der vroegere
rationalisten, maar die waardeering groeide ook al vóór den oorlog en is dus,
principieel, niet nieuw. En de p o l i t i e k e uiting van deze negentiende-eeuwsche
tegenstelling, ‘de antithese’, is nog altijd blijven bestaan en is nog steeds de
voornaamste grondslag van partijvorming. De Pers nu is ook thans tegenover dit
verschijnsel o r g a a n der publieke opinie gebleven, wel te verstaan ook thans weer
groepsgewijze gedifferentieerd. De Persorganen van ‘rechts’ zijn hier en daar een
weinig meer inzicht gaan toonen in het historische feit der Fransche Revolutie (doen
dit vooral in den laatsten tijd wat meer) maar vooral hebben de bladen van links fijne
voelhorens getoond voor de toeneming van de religiositeit. Zeer veel meer plaats
dan voorheen neemt de behandeling van godsdienstige en trouwens in 't algemeen
van bovenzinnelijke onderwerpen in die bladen in. Maar dat dit een uiting is van de
orgaanfunctie der Pers en niet van de leidersfunctie, blijkt hieruit dat zulke
onderwerpen in slechts enkele bladen van ‘links’ wel eens in het hoofdartikel worden
behandeld; in verreweg de meeste gevallen komen ze niet buiten de voor religieuse
zaken gevormde r u b r i e k .
Belangrijker is het verschil tusschen het voorheen en thans
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op de twee andere punten. In zake de tegenstelling tusschen nationale en internationale
oriënteering is de verhouding, na heftige slingeringen gedurende en na den oorlog,
geheel omgeslagen en we beleven nu - mede maar lang niet primair als gevolg van
de ‘autarkische’ contracties op economisch gebied doch vooral als reactie op
sociaal-democratische en in 't algemeen hyper-democratische (en hyper-parlementaire)
wanbeheeren en wanpropaganda's - een felle herleving van het nationalisme, tot in
vormen waaraan men vóór den oorlog niet eens zou hebben g e d a c h t . Deze
ommekeer in de verhouding tusschen nationalisme en internationalisme heeft zich
tevens meester gemaakt van de verhouding tusschen individu en massa, niet echter
door de verhouding in dit aspect óók om te keeren maar door, integendeel, de
anti-individueele tendentie van voorheen nog aan te scherpen. Daarbij is echter deze
massalistische tendentie aan de democratisch-internationalistische handen die
voorheen de leiding hadden, ontrukt en gegrepen door het nationalisme dat de
massa-idée aan zich dienstbaar heeft gemaakt. De crisis-autarkie is slechts als
exponent bovenop gekomen al is, in landen zooals het onze waar de nationale reactie
geen revolutionair karakter heeft gedragen, de exponent belangrijker dan de
grondfactor.
Willen we nu nagaan of, en zoo ja in welke richting en in welke mate, de Pers in
Nederland is geëvolueerd en hoe ze zich tegenover de voornaamste tijdsverschijnselen
gedraagt, dan vinden we het volgende.
In de eerste plaats heeft onze Pers - en nu denk ik meer in 't bijzonder aan de
g r o o t e bladen - sedert het begin van deze eeuw allengs en in toenemende mate het
karakter van e l i t e -Pers verloren. In een referaat over ‘Publiciteit in dezen Tijd’,
dat de heer J.H. R i t m a n , hoofdredacteur van het B a t a v i a a s c h N i e u w s b l a d ,
op 10 Maart van dit jaar heeft uitgesproken voor het ‘Kon. Bat. Genootschap’, heeft
hij o.a. gezegd: ‘De Pers ‘voor heeren door heeren’’, met haar duidelijk liberale
instelling, ook waar zij geheel andere beginselen dan die der liberale partij
verkondigde, werd er een ‘“voor kantoorjongens door kantoorjongens”’. Dit is
natuurlijk min of meer een boutade maar als krasse typeering is ze wel juist. De
groote bladen werden vroeger
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niet geschreven (wel echter g e l e i d ) door ‘heeren’ en ze worden het tegenwoordig
niet door ‘kantoorjongens’. Maar zeker werden zulke bladen voorheen voornamelijk
geschreven v o o r heeren en tegenwoordig voor een publiek waarvan het gemiddelde
niet heel veel van het peil (en vooral van de mentaliteit) van den kantoorbediende
verwijderd is. Maar men vergete daarbij niet, dat het gemiddelde peil van den
kantoorbediende tegenwoordig hooger is (en vrij wat!) dan het was in het begin van
deze eeuw. De Pers en de ‘kantoorjongen’ zijn naar elkaar toe gebogen; algemeener
uitgedrukt: De groote dagbladen hebben hun lezerskring uitgebreid door zich te
richten naar den smaak, de opvattingen, de mentaliteit en het intellectueele peil van
een minder ontwikkelden lezerskring, maar daarvoor behoefde ze niet zoo héél diep
af te dalen. Reeds in i e t w a t ondieper water was de vischvangst rijk geworden...
want de volksontwikkeling was aanmerkelijk toegenomen. Dientengevolge konden
de groote bladen hun oplagen met wel 200 procent zien toenemen in een periode van
een jaar of veertig, waarin de bevolking van Nederland met nog geen 60 procent
vermeerderde. Dat kon, dank zij de volksontwikkeling, geschieden zonder een
g r o o t e daling van het intellectueele peil der Pers. Maar, inderdaad, het élite-karakter
verdween uit de groote bladen... zooals het trouwens uit onze heele samenleving is
verdwenen. De democratie heeft hier, nivelleerend en massaliseerend, haar werk
gedaan en het massaliteitsaspect van onzen Tijd heeft dan ook de Pers volkomen
ontvankelijk gevonden. Ze was, door de groeiende massaliteitsidée in de democratie
van voorheen, daarheen reeds georiënteerd. Leiding in die richting heeft ze
ongetwijfeld gegeven, maar voornamelijk a l s o r g a a n d.w.z. in zooverre als de
lezers evolueerden. En de grootste bladen hebben dan ook juist de minste leiding
gegeven doordien zij van huis uit individualistisch georiënteerd waren; zij wilden
nu dus niet tegen den tijdgeest ingaan, maar moesten de rol spelen van den leider die
volgt.
De meeste onafhankelijkheid van de lezers, de meeste kracht van e i g e n
overtuiging heeft onze Pers getoond (en toont zij nog) in zake de tegenstelling
nationaal-internationaal. Wanneer men de extreme bladen uitzondert (vooral dus de
extreem-
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internationalistische, want nationalistische ultra's zijn er pas sedert de allerlaatste
jaren) dan kan men wel vinden dat het nationale wat slap is verdedigd, maar de Pers
h e e f t het toch verdedigd, óók nog in de eerste jaren na den oorlog toen er een
orkaan van pacifistisch internationalisme over de wereld woei. Op dit punt is de Pers
wel degelijk leidster, onafhankelijke en z e l f s t a n d i g e leidster, gebleven. En het
is een b e l a n g r i j k punt.
Is nu dus voorheen de Pers ten deele leidster, ten deele orgaan geweest (en a l t i j d ,
natuurlijk, nieuwsbode), en kan men zeggen dat ze die drievoudige functie ook nu
nog wel vervult, het leidende element is toch allengs meer op den achtergrond getreden
en doet dat nog steeds1). Het element van o r g a a n en dat van n i e u w s b o d e hebben,
in vergelijking zelfs met slechts een jaar of tien geleden, dat van l e i d e r verdrongen.
Een sprekend bewijs van deze verandering kan men vinden in het hoogst opmerkelijke
feit, dat, bij enkele bladen, het hoofdartikel - de kern van het leidende element in elk
dagblad - van de frontpagina is verdwenen; deze laatste staat dan geheel ten dienste
van de (veelhoofdig aangekondigde; elk blad is een ‘veelhoofdig monster’ geworden)
voornaamste nieuwtjes en stukken van louter informatieven aard. Het hoofdartikel
(als het er is) moet men dan ergens op bladzijde zooveel zoeken.
Zulke verschijnselen zijn vlak in strijd met Ritmans onderstelling dat de nieuwe
lezersmassa weinig eigen meening heeft en dus geleid wil worden. Of beter: Deze
onderstelling is vermoedelijk wel juist maar haar r e a l i t e i t verbleekt tegenover
een andere waarheid: Jan Krant Jr. heeft a l l e r e e r s t behoefte aan meer kennis van
feiten en toestanden en wordt dáármede voorloopig dus a l l e r e e r s t bediend. En
dat gebeurt goed en grondig. Uitvoeriger en degelijker dan voorheen, door journalisten
die zich (althans bij de groote bladen) gespecialiseerd hebben. De
a l l - r o u n d -journalist is dientengevolge niet zooveel meer waard (behalve als
buitenlandsch correspondent).

1) We hebben het nog altijd over de a l g e m e e n e Pers, niet over krasse partijbladen, die
natuurlijk wèl in sterke mate leiding geven, zij het dan ook uiteraard eene eenzijdige.
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Maar ook de hoofdredacteur beteekent niet meer zooveel als vroeger en, figuren als
Charles Boissevain, Kuyper, Lamping, Schaepman, De Koo, vindt men niet meer
aan het hoofd van een blad. Dat komt ten deele door het ietwat dalen van het
geestelijke peil der Pers (gevolg van de groote uitbreiding van den lezerskring) ten
deele door het sterk toegenomen belang van het informatorische deel der krant, maar
ook door den vermeerdenden invloed van de figuur des directeurs. De directeur, die
zich vroeger bij de meeste groote bladen buiten de redactioneele leiding hield (één
blad heeft op dien regel altijd inbreuk gemaakt), is zich meer en meer met die leiding
gaan bemoeien. Het zakelijke element is dientengevolge in het geestelijke
binnengedrongen. En nu voere men daartegen niet aan, dat b.v. Kuyper toch zelfs
wel eigenaar en Charles Boissevain grootste deelhebber van hun bladen waren, want
het s c h i j n b a a r eendere is in dit geval het precies t e g e n o v e r g e s t e l d e . Kuyper
en Boissevain waren geen directeuren die zich met de geestelijke leiding bemoeiden,
neen zij waren geestelijke leiders die, als eigenaar of als directeur, meteen beslisten
over het zakelijke. Maar dat was voor hen dan ook het bijzakelijke. En nu wordt het
nadeel der d i r e c t e u r s inmenging voor de geestelijke waarde van een blad, d.w.
dus zeggen der inmenging van dengene voor wien het zakelijke het h o o f d zakelijke
is, door Ritman juist en puntig zoo geformuleerd: Een individu kan desnoods voor
zijn overtuiging sterven, de Naamlooze Vennootschap - nooit. Ik ben er dan ook vrij
zeker van dat zulke uitingen van overtuigingsvastheid als b.v. het H a n d e l s b l a d
in 1853 gaf met zijn advies ten gunste van het herstellen der bisschoppelijke hierarchie
en in 1922 met zijn verkiezingsadvies waarbij het de liberalen losliet om hun
defensiepolitiek - in beide gevallen heeft dat, t i j d e l i j k , een verlies aan lezers
veroorzaakt dat voorzien was - in dezen tijd niet meer zou voorkomen. De Pers is
daarvoor te veel verzakelijkt. Hetgeen des te meer jammer is omdat onze Pers nog
steeds, wat betrouwbaarheid, onkreukbaarheid en degelijkheid belangt, met de
Engelsche bovenaan staat in de wereld-publiciteit. Haar verzakelijking echter maakt
dat ze haar lezers wel veel wetenswaardigs, veel grondig bestudeerds en klaar
beredeneerds voorzet, maar lang niet meer zooveel b e z i e l d s

Het Kouter. Jaargang 1

214
als vroeger. De voortgezette specialiseering der journalisten en, in verband daarmede,
de ver doorgezette rubriceering der dagbladen, dringt mede het element van bezieling
terug. Men kan een bepaalde rubriek niet alleen met zaakkennis, maar ook levendig
en boeiend en zelfs met liefde en geestdrift behandelen, maar zijn heele z i e l kan
men er niet in leggen. 's Menschen ziel laat zich niet rubriceeren; ze is het wezen
zelf van het in-dividuum, d.w.z. van het o n d eelbare in den mensch. En alleen wat
van ziel tot ziel gaat, kan b e z i e l e n .
En ziedaar dus hoe onze hedendaagsche Pers staat tegenover de verschijnselen
van dezen Tijd: met aandacht en met weten, met heel wat begrip en inzicht ook en
met het vermogen om de c o n c r e t e verschijnselen, zelfs als er heel wat aan vast
zit, door goede medewerkers binnen het bevattingsvermogen te brengen van een
publiek dat niet meer - men kan ook zeggen nog niet - op zulk een intellectueel peil
staat als voorheen. Dat is geen kleinigheid!
Maar méér weet onze Pers den lezers dan ook dagelijks niet mee te geven. Want
haar vermogen tot b e z i e l i n g is aanmerkelijk minder dan voorheen. Ze dient niet
meer, als vroeger, blad voor blad, het ideëele, maar, te zeer, het zakelijke. De krant,
die altijd óók een zaak, een onderneming was, is nu v o o r a l een zaak geworden.
En daarom heeft de Pers niet meer die groote beteekenis als paladijn van idealen
en als bezielend prediker, die ze voorheen bezat. En die ze nog zou kunnen en zou
moeten hebben.
Juist nu. In d e z e n Tijd.
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De theologische situatie heden
Door Dr. H. de Vos
I
De titel die boven dit artikel staat, vereist enige toelichting, welke toelichting tevens
een beperking van het weidse program, erin gegeven, inhoudt. De redactie van ‘Het
Kouter’ wil een reeks artikelen publiceren, die telkens op een bepaald gebied een
overzicht geven van de belangrijkste recente litteratuur. Zo werd mij gevraagd een
dergelijk artikel te schrijven voor de theologie. De bedoeling is echter niet een reeks
verkorte boekbesprekingen min of meer geordend te geven, doch aan de hand van
verschillende werken te tonen, welke problemen centraal worden gesteld en in welke
richtingen men een oplossing zoekt. Uit het artikel moet de lezer dus een inzicht
krijgen in de huidige theologische situatie.
Dat de opdracht, een dergelijk artikel te schrijven, niet zonder tegenspartelen
aanvaard wordt, ligt voor de hand. Het aantal werken over alle onderwerpen der
theologische encyclopaedie, dat verschijnt, is groot, de tijd waarover schrijver dezes
beschikt voor studie in verhouding gering. Uiteraard leest hij slechts enkele boeken,
genomen ook nog uit een deel van het grote gebied der theologie. Uiteraard zal hij
dus ook slechts een beperkte kijk krijgen op de huidige theologische situatie. Het is
dus slechts e e n visie die men krijgt. Het is de visie van iemand die probeert zonder
groot succes, ‘op de hoogte’ te blijven en op grond van het weinige dat hij lezen kan,
zich een beeld te vormen van wat de theologie van onze tijd beweegt. Wellicht dat
anderen er toch hun voordeel mee kunnen doen.
Een gevolg al dadelijk van de beperkte gegevens, waarover voor dit artikel beschikt
kan worden, is, dat de Rooms-katholieke en de Calvinistische theologie buiten
beschouwing moeten blijven. Het is jammer, dat dit gebeuren moet en dat de kennis
van de vrijzinnige theologen van deze zo geheel anders geaarde theologie in het
algemeen gering is. Want ook de buitenstaan-
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der krijgt de indruk, dat hier wel een en ander aan de gang is en dat men er beschikt
over bekwame mannen. Over mannen ook, die van hun standpunt uit op de
tegenwoordige problemen ingaan. Dat dit standpunt een zeer bepaald is, spreekt
echter vanzelf. Zowel de Rooms-katholieke als de Gereformeerde theologen zijn in
hun arbeid gebonden en wel aan een bepaald dogmatisch stelsel. Wat zij beoefenen
is het tegendeel van ‘vrije’ wetenschap. Zelfs zijn de Rooms-katholieken wijsgerig
gebonden, nog steeds is daar het Thomisme de officiële wijsbegeerte. Merkwaardig
is in dit verband, dat men aan de Vrije Universiteit ook poogt te komen tot een
Calvinistische wijsbegeerte. Zodra het breedopgezette werk van prof. Dooyeweerd,
‘Wijsbegeerte der wetsidee’ voltooid is, zal er zeker reden zijn, hierop nader in te
gaan. Wat aantrekt is de poging, aan de godsdienst openlijk een beslissende betekenis
toe te kennen bij de opbouw van een wijsgerig stelsel. De wijze waarop is echter,
evenals de polemiek, aan ernstige bedenkingen onderhevig.
Een Rooms-katholiek theoloog, die met grote scherpzinnigheid tracht aan te tonen,
dat de theologie en philosophie zijner kerk het antwoord geeft ook op de meest
moderne problemen, is Przywara. Een merkwaardig artikel verscheen indertijd van
hem in ‘Logos’, het bekende, nu ook al gelijkgeschakelde Duitse wijsgerige tijdschrift,
waarin hij naar aanleiding van Kroners werk ‘Von Kant bis Hegel’ betoogde, dat de
ontwikkeling logisch nog doorliep en moest uitlopen op Thomas1). Hij gaat er van
uit, dat de Rooms-katholieke theologie berust op het beginsel der analogia entis,
zoals het 4e Lateraanconcilie van 1215 dat klassiek geformuleerd heeft: ‘Inter
creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit
dissimilitudo notanda2). God en mens zijn dus niet aan elkaar gelijk, noch is God het
gans Andere, er is analogie. Zijn bezwaar tegen de Protestantse theologie is, dat deze
de afstand tussen God en mens en tussen God en wereld te groot ziet. Het grote
verschil tussen beide theologieën is volgens

1) Przywara S.J., Thomas oder Hegel? Zum Sinn der ‘Wende zum Objekt’. Logos XV, S 1-20.
2) Het doet merkwaardig aan een philosophie zover te zien teruggaan voor haar uitgangspunt.
‘Moderne’ philosophen plegen hoogstens bij Kant te beginnen en meestal bij zichzelf.
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hem, dat de Protestantse God tot de enige oorzaak en de Rooms-katholieke Hem tot
de hoogste oorzaak aller dingen maakt, zodat de eerste niet, de laatste wel plaats laat
voor de causae secundae (Alleinwirksamkeit - Allwirksamkeit). Merkwaardig is dit
zeker wel. Przywara is buitengewoon scherpzinnig, misschien wel eens te
scherpzinnig, zijn betoog sluit logisch in elkaar of wil dat althans doen, maar maakt
het geloof ook naar Rooms-katholieke opvatting, meen ik, wel eens te veel tot een
zaak van logica. Men ligt, voor men het weet, door hem geleid, geknield voor het
altaar, maar het is niet zeker, of de kerk dergelijke bekeringen wel wenst.
Hersengymnastiek is de lectuur van zijn werken zeker. De starheid tenslotte van zijn
stelsel bemerkt men het beste aan het wringen, dat hij meermalen doet om een mening
nog te doen passen in de autoritatieve theologie, ik denk in dit verband b.v. aan zijn
bespreking van M. Scheler, aan wie, met Newman, hij een boek wijdde1).
Aangezien het Thomisme de wijsbegeerte van de Rooms-katholieke kerk is, mag
de kennismaking met dat stelsel zeer gewenst heten. Een heldere inleiding verscheen
in onze taal van de hand van dr. Hoogveld, volgens deskundigen een betrouwbare
gids2). De bekende uitgever van Kröners Taschenausgabe gedacht degenen, die wel
zich in Thomas zelf willen verdiepen, maar wier moed en kennis van het Latijn niet
(meer) toereikend is, zijn werken in het oorspronkelijke te lezen en gaf een verkorte
uitgave in het Duits met inleiding en aantekeningen van het eerste deel en de eerste
helft van het tweede deel uit3). Meermalen wenst men te weten, wat de Kerk onder
een bepaalde term verstaat, wat zij daar en daarover leert, enz. Om een beknopt en
duidelijk antwoord te vinden, bleek mij handig een ‘Handlexikon’, dat alphabetisch
een korte beschrijving geeft van allerlei dogmatische begrippen

1) Vgl. o.a. E. Przywara S.J., Religionsbegründung katholischer Theologie. 1927.
E. Przywara S.J., Analogia entis. Metaphysik. I. Prinzip. 1932.
2) Dr. J.H.E.J. Hoogveld, Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino. 1929.
3) Thomas von Aquino, Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von
Joseph Bernhart. 2 Bde. Alfred-Kröner Verlag, Leipzig. 1933 en 1935.
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en termen1). Misschien bewijs ik deze en gene met de vermelding een dienst, bij
gebruik van dit boekje behoeft men tenminste geen dwaasheden en onjuistheden
over het Rooms-katholicisme ten beste te geven.
Ik haast mij echter over te gaan naar het terrein, waar ik iets beter thuis ben en dat,
wat belangrijker is, den lezers tenslotte ook meer zal interesseren, waaraan wij ook
het eerst denken als wij spreken over de theologische situatie heden: het terrein der
Protestantse en in het bizonder der meer ‘links’ staande Protestantse theologische
litteratuur. Wanneer wij deze litteratuur overzien, blijkt dat de tegenwoordige
theologie in het algemeen vrij sterk kerkelijk is bepaald. Dat blijkt reeds, maar niet
uitsluitend, hieruit, dat het probleem van de kerk sterk de aandacht trekt en dan van
de kerk als een zeer bepaalde gemeenschapsvorm. Allerlei strevingen, wensen en
verlangens verraden zich in deze aandacht. Er is groter waardering voor de
gemeenschap dan in individualistischer tijden wel eens het geval was, ook voor de
traditie en wat daarin gegeven is en doorgegeven wordt. Eveneens is een verlangen
naar vastheid, volstrektheid en gezag gunstig voor de kerk. Terwijl enerzijds de
cijfers over de toenemende onkerkelijkheid de precaire toestand der kerk aan het
licht brachten en tot verweer opriepen, heeft de Duitse kerkstrijd doen blijken, welke
onvermoede krachten er nog in de kerk scholen. Ook de oecumenische beweging,
uit verlevendigd kerkelijk besef geboren, heeft op haar beurt weer de belangstelling
voor de kerk doen stijgen, terwijl in meer rechtse kringen de herdenking van
Afscheiding en Doleantie tot hernieuwde bezinning op het kerkbegrip genoopt heeft.
Wanneer men nu vraagt naar lectuur over het kerkprobleem, is de oogst aan
geschriften, daaraan opzettelijk gewijd althans, niet zo groot als men zou vermoeden.
Hoewel niet strikt genomen van recente datum is toch nog actueel het boek van den
bekenden ethischen Dr. Boissevain, ‘De kansen der Kerk’2). Het is een geestig, fris
en ruim boek, met vele op-

1) Joseph Braun S.J., Handlexikon der Katholischen Dogmatik. 1926.
2) Dr. W.Th. Boissevain, De kansen der Kerk. 1930.
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merkingen die vrijzinnigen deugd zullen doen, al krijgen zij ook wel een en ander
te incasseren en al zullen er wel bedenkingen rijzen. Het boek geeft meer dan de titel
belooft, omdat het ook over het wezen en de verschijningsvormen der kerk spreekt,
behalve over de kansen haar nog geboden. Lezenswaardig is ook de bundel opstellen
van den eveneens ethischen prof. Aalders, ‘Om de Kerk’1). Het leidt in een viertal
artikelen binnen in de geschiedenis der oecumenische beweging, en wel zeer
oriënterend en houdt zich in een tweetal andere artikelen met het wezen der kerken
en haar verhouding tot de cultuur bezig. Belangrijk is ook wat de laatstgehouden
Lambethconferentie deed verschijnen2). Deze conferentie, genoemd naar het paleis
van den aartsbisschop van Canterbury, waar zij gehouden wordt, is een bijeenkomst
van de vertegenwoordigers van de Anglicaanse kerkgemeenschap, die behalve
Engeland ook de dominions en koloniën omvat. Er komt ons uit de boodschap van
deze conferentie een frisse geest tegemoet, ook op sociaal terrein, wat wij misschien
van deftige bisschoppen van de deftige Anglicaanse kerken niet zouden hebben
verwacht. Ongetwijfeld zal de komende oecumenische conferentie van 1937 te Oxford
te houden over ‘Kerk, volk en staat’ waardevolle bijdragen leveren tot de studie van
het kerkprobleem3). Mijn indruk is, dat dit ook wel nodig is. Te veel blijft het spreken
over de kerk in algemeenheden steken en komt het niet tot zuivere begripsbepaling
en het scherp stellen der problemen. Ik zelf trachtte in een klein geschrift, verschenen
in de reeks ‘Religieus humanistische geschriften’, welke reeks na één jaar geleefd
te hebben door gebrek aan belangstelling reeds weer ter ziele gegaan is, wezen en
taak der kerk te bepalen. Vanwege het bestek reeds konden de problemen slechts
aangeduid meer dan besproken, laat staan tot oplossing ge-

1) Dr. W.J. Aalders, Om de Kerk. 1931.
2) Het getuigenis der Christelijke Kerk, voorzover te Lambeth vertegenwoordigd. Encycliek,
resoluties, rapporten. 1930.
3) Een goed overzicht van de opzet dezer conferentie, evenals van die te Edinburg te houden
over ‘Geloof en kerkorde’, geeft het Maandbericht van den Wereldbond der kerken van
December 1935. Men leze ook het artikel van Dr. C.J. Bleeker in ‘Vox Theologica’ van April
1936 over ‘De oecumenische beweging en de Theologie’, waar tevens litteratuur gegeven
wordt.
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bracht worden1). Een goed overzicht van en inzicht in de positie van de kerk ten
opzichte van de staat in de verschillende belangrijkste landen geeft de uitgave van
‘Kerkopbouw’, ‘De Kerk in de Branding’2). Na lezing van dit boek begrijpt men de
moeilijkheden maar ook de roeping van de kerk in dezen tijd beter. Om enig inzicht
te krijgen in het Gereformeerde kerkbegrip werd mij van Gereformeerde zijde een
boekje van prof. Schilder aanbevolen3). De lezing stelde echter teleur, het polemiseert
grotendeels met enige confessionele Ned. Hervormde predikanten, treffend is de
naieve zelfgenoegzaamheid, de ware kerk te hebben, die eruit spreekt.
Het kerkelijk karakter der tegenwoordige theologie komt evenwel niet alleen uit in
de belangstelling voor het vraagstuk der kerk, het blijkt o.a. ook uit de doelstelling
der theologie. De vraag, wat theologie is, heeft men in de loop der geschiedenis zeer
verschillend beantwoord. Eens was zij de koningin der wetenschappen, later ontzegde
men haar meermalen een plaats in het rijk der wetenschappen, eens was zij nauw
met de kerk verbonden, later was de band meermalen wel zeer los, eens droeg zij
een zeer afzonderlijk karakter, de Hoger onderwijswet van 1876 maakte in ons land,
of wilde althans maken de theologische faculteit tot een faculteit van
godsdienstwetenschap en bracht de theologie zo in één vlak met de andere
wetenschappen. Het streven is meer en meer, de theologie in nauw verband te brengen
met de kerk, met behoud van haar wetenschappelijk karakter en haar iets van haar
koninklijke waardigheid te hergeven.
Dit komt o.a. uit in het nieuwste geschrift van prof. Van der Leeuw4). Deze heeft
een inleiding in de theologie willen geven, maar niet in de zin van een beknopte
samenvatting van de litteratuur, de problemen en haar oplossingen van de
verschillende vakken der theologische encyclopaedie, maar zo, dat de vraag besproken
wordt, wat eigenlijk theologie is en

1) Dr. H. de Vos, De open kerk. 1935.
2) De Kerk in de Branding. Het conflict tusschen Kerk en Staat, toegelicht naar aanleiding van
actueele toestanden in verschillende landen, z.j. (1935).
3) Prof. Dr. K. Schilder, Ons aller Moeder. Anno Domini 1935.
4) Prof. Dr. G. van der Leeuw, Inleiding tot de Theologie. 1935.
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wat de verschillende vakken tot theologische maakt. Prof. Van der Leeuw nu brengt
de theologie in nauw verband met de Kerk. ‘Haar norm is de levende Kerk zelf, in
haar geheel, oecumenisch. Zoodra die leeft, is haar gezag afdoende’ (blz. 112).
Daarnaast echter wil de schrijver het wetenschappelijk karakter der theologie
handhaven, waartoe hij zelfs een uitgebreide wetenschapsleer geeft. Ja, hij betoogt,
dat de theologie de wetenschap bij uitstek is. Zijn redenering is, dat elke wetenschap
boven zichzelf uitwijst, haar ‘eschaton’ heeft, b.v. de biologie het leven, de
psychologie de ziel, welk begrip tevens haar grens naar boven is. Alle te zamen
hebben zij ook weer een eschaton, dat de theologie kent, en wel kent dank zij het feit
van openbaring en geloof, nl. God. Zo wil hij de theologie haar karakter van koningin
der wetenschappen hergeven.
Of hem deze intronisatie gelukt is? Het is wel een smalle weg, waarlangs de
theologie tot haar troon moet naderen en vele wijsgerige grootheden moeten haar
zwakke krachten schragen. Het is niet een koninklijke weg, die zij bewandelt en de
smalle weg is niet altijd de goede. Trouwens, soms laat prof. Van der Leeuw in eens
de theologie beslag op haar troon leggen. Zo heet het: ‘En het is moeilijk in te zien,
hoe een wetenschap, die over de openbaring Gods handelt, anders kan zijn dan
uitgangspunt èn doel van alle andere wetenschap. God is toch niet een bijkomstigheid
of een post naast andere posten. Wie over God spreekt, spreekt over alles; en wie
over iets anders spreekt, spreekt, of hij wil of niet, toch over God’ (blz. 115 v.). Hier
ontleent de theologie haar waardigheid aan haar object. Het lijkt mij, dat zo eerder
haar aanspraken erkend zullen worden dan wanneer zij steunt op een verfijnde en
onklare wetenschapsleer.
Zo althans probeert prof. Heering het, en mij dunkt, met succes1). Het streven van
geheel zijn boek is, om de theologie, waarvan de dogmatiek het hart is, haar
zelfstandigheid en waardigheid te hergeven. Maar al te lang zijn haar aanspraken
opgeofferd aan die der wetenschap, in het bizonder der wijsbegeerte. Prof. Heering
wijst ook op het belang der kerk en hij is geenszins blind voor de betekenis der
wijsbegeerte voor de

1) Dr. G.J. Heering, Geloof en Openbaring. I. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne
theologie. 1935.
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dogmatiek, integendeel. Toch wil hij de vraag, of de dogmatiek wetenschap is,
voorlopig naar het tweede plan dringen. Het gaat hem er in de eerste plaats om, de
dogmatiek op vast fundament te stellen en dat kan alleen zijn het fundament van
geloof en openbaring. Dit heeft men binnen de moderne theologie nog steeds niet
gedaan, zelfs Roessingh en de Graaf schieten hier te kort. In een tweede deel hoopt
de schrijver meer systematisch te spreken over het geloof als zelfstandig kenvermogen,
de openbaring als zelfstandige kenbron van waarheid sui generis.
Het is een belangrijk boek, dat prof. Heering ons geschonken heeft en met
verlangen, maar ook met vertrouwen zien wij uit naar het twede deel. Het is een der
beste specimina van ‘rechtsmoderne’ theologische litteratuur in zijn nadruk leggen
op de autonomie enerzijds, het Evangelie andererzijds. Merkwaardig is de
onbekommerdheid om allerlei wetenschapstheoretische problematiek, waaronder
prof. Van der Leeuw schier gebukt gaat. Ik houd het toch met Heering, al ontken ik
geenszins het belang van een goede wetenschapsleer voor de theologie en haar plaats
in de cultuur.
Uit wat van de werken van Van der Leeuw en Heering is medegedeeld blijkt, dat
de betiteling met het begrip kerkelijk van de huidige theologie nog meer insluit dan
ik tot nog toe gezegd had. Ik wees op de belangstelling voor de kerk en het nauwe
verband, waarin men de theologie met de kerk brengt. Er is echter het belangrijkste
nog niet genoemd. Het is nl. zo, dat de kerk op een zeer bepaalde wijze gezien wordt,
niet als een vereniging, maar als een gemeenschap en wel een van een zeer bepaald
karakter. Zij wordt gezien als een geloofsgemeenschap, anders gezegd als de
gemeenschap dergenen, die zich verzameld weten om de openbaring die God
geschonken heeft en schenkt in het Evangelie van Jezus Christus. Vandaar dat de
theologie weer opgebouwd zal worden op de centrale christelijke waarheden en deze
waarheden en de begrippen en oordelen, waarin zij gevat zijn, tot voorwerp van
onderzoek zullen worden. Uitdrukkelijk zegt prof. Heering dit, maar ook elders is
het te bemerken. Dit vooral bedoelde ik met het kerkelijk karakter der huidige
theologie. Hoe dit karakter zich verder uit, zal in een volgend artikel getoond worden.
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Christian Morgenstern
Door A.C. Henny
Het heeft langen tijd geduurd vóórdat Christian Morgensterns gedichten zich in een
algemeene bekendheid hebben mogen verheugen. Het meest bekend zijn misschien
de ‘Galgenlieder’ en de ‘Schallmühle’, deze geniale onzin, die in een tijdperk van
intellectueele zelfoverschatting, voor velen een bevrijding hebben beteekend uit het
aesthetisch labyrinth der moderne poëzie.
Dat naast deze ‘Galgenlieder’ bundels bestaan als ‘Einkehr’, ‘Ich und Du’, ‘Ein
Kranz’ en ‘Wir fanden einen Pfad’, die tot de zuiverste en meest religieuse poëzie
behooren van onzen tijd, is minder bekend. En bijna geheel onbekend is nog het
leven van Christian Morgenstern zelf; en toch is dit misschien een nog grooter
kunstwerk dan zijn schoonste gedichten. Men staat hier als voor een wonder: dit
leven, dat geheel gewijd was aan muziek en rhythme, is zelf een compositie, in groote
elkaar afwisselende rhythmes opgebouwd.
Zoo staat het als een monument in den overgang van de negentiende naar de
twintigste eeuw. Of, - het symbool is ditmaal niet gezocht - als een ster, die in den
nacht verkondigt de komst van een nieuwen morgen.
Wie zich in Morgensterns biografie verdiept zal daarin, op het eerste gezicht niet
zooveel bijzonders ontdekken: een leven, dat men als een stille zonnebloem in een
stadstuin vol van exotische gewassen, licht geneigd is voorbij te loopen.
Een eenzaam leven van ziekte, van rondtrekken door Europa, van pension naar
sanatorium, van de eene ‘witte sneeuwwoestijn’ naar de andere. Reeds uiterlijk het
beeld van een mensch, die nooit het besluit heeft kunnen nemen zich met het leven
van zijn tijd, door de volle kracht van zijn persoonlijkheid, te verbinden.
De tijd, waarin Morgenstern leefde, was de groote bloeitijd
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van het materialisme: 1871-1914. Een adempauze tusschen twee oorlogen... Een
nieuw levenstempo was ingezet. In Europa bouwde men spoorwegen, legde men
telegraaflijnen aan. Wie dit nieuwe tempo niet kon bijhouden, zwierf als eenzame
van stad tot stad, van land tot land.
‘Als een vogel in een volière dwaal ik door deze Europeesche landen rond,’ zoo
schrijft Morgenstern in de volle kracht van zijn leven. ‘De menschen gelooven, omdat
ik van de eene plaats naar de andere trek, dat ik een benijdenswaardig leven leid. Zij
weten niet dat voor mij iedere stad een teleurstelling is: overal ligt de vloek der
Europeesche beschaving uitgegoten. De ontzettende nuchterheid der laatste 30, 40
jaren kruipt je overal na, teekent zich in je zelf af: zoo verhotelt men, zonder uitzicht
op redding. Want waar geen hotel is, daar is voor jou, met je rieten koffer en je
Duitsche boekentaal geen plaats. Eens heb ik geloofd aan de grootheid van de eeuw
der techniek, nu voel ik echter alleen nog maar dit: dat door haar de aarde wordt
betooverd, doordat zij alles gemeen maakt.’1)
In dit onbekende en eenzame leven kan men een merkwaardig rhythme ontdekken:
het is of de brandpunten der ontwikkeling telkens na perioden van zeven jaar daarin
optreden.
Het 21e, 28e en 35e jaar waren voor Morgenstern uiterst belangrijke jaren. Op
zijn 42e jaar is hij gestorven.
Men kan Morgensterns leven nader komen wanneer men nagaat wat in deze jaren
in hem is omgegaan.
21 jaar oud. 1892. Als student te Leipzig staat hij ingeschreven in de juridische
faculteit. Niet zoozeer interesse voor het recht als wel voor hen, die dit doceerden
had hem hiertoe bewogen: Felix Dahn, Warner Sombart en Elster. Niet de studie
maar de menschen interesseerden hem. Wat hij aan de universiteit zocht, met
duizenden anderen tezamen, was niet wetenschap, maar leiding, menschelijke leiding.
Tot nog toe had het hem daaraan steeds ontbroken. ‘Tot nog toe heeft mij de school
allereerst tot oneerlijkheid verleid, dan mij in moreel gevaar gebracht, daarop, door
volkomen verwaarloozing en onverschilligheid tegenover mijn individualiteit, mij

1) De citaten zijn uit: Michael Bauer, Christian Morgensterns Leben und Werk, (Piper München)
en ‘Stufen’ Christian Morgenstern, (Piper München).
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verbitterd, tenslotte mij doodelijk verveeld...’ schreef hij voordat hij de universiteit
betrad.
Het duurde niet lang of hij werd in zijn verwachtingen teleurgesteld. Wat hij aan
de universiteit vond, was wel persoonlijkheid, was wel karakter, maar... geen leiding.
Wel warme bewondering maar geen... liefde.
Felix Dahn stelt belang in den jongen dichter-jurist, tracht als vriend hem bij te
staan, wil zelfs zijn studie bekostigen. Maar wat de jongere van den oudere vraagt
is niet zoozeer vriendschap en kameraadschappelijke omgang als wel leiding,
geestelijken steun. Dahn kon als professor de historie schilderen, liefde voor het
verleden wekken. De toekomst bleef echter een even donker gat. Daarvoor stond
men hulpeloos en innerlijk leeg, wanneer de tijd gekomen was om den grooten sprong
in het leven te wagen.
Zoo ontstond een crisis. Een crisis, die in vele jonge menschenlevens van die dagen
optrad. Een nieuwe tijd was aangebroken, een nieuw levenstempo was ingezet, met
al zijn problemen: de techniek, het sociale vraagstuk, de woelende golven van nieuwe
politieke hartstochten: daarin lagen de universiteiten als eenzame eilanden van het
verleden, waar men een kloosterleven leidde van moeizaam studeeren, vorschen,
van vlijtig en nauwkeurig onderzoek.
‘Ik ben niet in de wieg gelegd om in een ver verleden weg te vluchten, terwijl om
mij heen de wereld klaagt en bloedt. Dit gevoel onmiddellijk te moeten werken zal
mij nooit verlaten en steeds de kern en de ster blijven van mijn poëzie. Men zal mij
wel het verwijt van “tendens en gelegenheidspoëzie” voor de voeten werpen; ik ken
echter maar één tendens, die is: de waarheid te zeggen en daarmee mijn volk te
helpen.’
Eenvoudige en veelbeteekende woorden, die de kiem legden van een verder leven,
een lichtbaak in een nacht van twijfel en onzekerheid. Sindsdien begint een groote
zwerftocht. De studie wordt afgebroken, een nieuwe begonnen: kunstgeschiedenis.
Er volgen eenige jaren van practisch werk aan een museum te Berlijn. Ook dit duurt
niet lang. Breuk met het ouderlijk huis, ziekte, geven het leven een nieuwen koers.
Waar van buiten af leiding ontbrak, moest zij binnen in de ziel worden gezocht.
‘Iemand die zonder gids, enkel volgens
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kaarten en aanduidingen van herders en wandelaars in het hooggebergte er op uittrekt’,
noemde hij zichzelf. ‘Niemand heeft een vermoeden met wat voor pijnigingen ik dit
dikwijls moet betalen en hoezeer mij een snelle dood dikwijls een goddelijke weldaad
zou zijn. Neen, mijn dilettantisme is geen grap, geen coquetterie: het is
lotsbeschikking, die ik niet ontloopen kan.’
Een tijd van rusteloos zoeken, zoowel innerlijk als uiterlijk, naar een vast punt.
Zijn reizen beslaan een steeds grooter kringloop. Van zijn gedachten, kwistig
rondgestrooid als zaadkorrels in verschillende tijdschriften, is de oogst nog mager.
Vele gaan verloren, worden doodgezwegen.
Af en toe rijzen groote plannen op: een roman, een ‘symphonie’ in dichtvorm, die
weldra als onuitvoerbaar worden weggelegd.
Dan komt het jaar 1899. Morgenstern is 28 jaar oud. Twee jaar geleden heeft hij
een opdracht gekregen van een uitgever, Ibsens werk te vertalen. Dit voerde hem
naar Noorwegen. In Ibsens wereld drong hij moeizaam binnen. Als in een steil en
dreigend rotsgebergte. ‘Er is veel wat in mij tegenzin opwekt tegen den dogmaticus,
theoreticus, scholasticus, tegen den theoloog in Ibsen, die mij teveel begrippen en te
weinig wijsheid heeft,’ schrijft hij. ‘Deze Brand is soms onverdraaglijk in alle
grootheid.’
Het Noorden drukt hem terneer, evenals Ibsens donkere wereld vol van
nachtgestalten, Hedda Gabler, bouwmeester Solness, zoekers naar licht, die daarin,
als nachtvlinders in een kaarsvlam ten onder gaan...
Zoo dwaalt ook Morgenstern in deze wereld. Alsof hij daar iets zoekt dat hem
verlossen kan, dat hem een leidende ster kan zijn in zijn verder leven. Eén oogenblik
schijnt een oplossing in dit tragisch bestaan zich aan te kondigen. Hij ontmoet een
meisje. Dagny. Een symbolische naam: eerste voorjaarslicht is de beteekenis in het
Noorsch. Hij brengt met haar een paar gelukzalige weken door in de bergen. Dan
breekt hij plotseling de verbinding af. De tijd is nog niet gekomen. Om zich te
verbinden moet men - merkwaardige paradox - eerst vrij zijn. De weg naar de
waarheid is eenzaam, niemand kan hier metgezel zijn...
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In Mei 1899 ging hij Noordwaarts, de Scandinavische kust langs, om in Molde, het
land van Peer Gynt en Brand, het voorjaar te beleven. ‘Heldere nachten, schimmen
van beren, onverwachte sneeuwstormen en nevel over de fjorden... Dan: de lang
verwachte overwinning van het licht.’
Het Noorsche voorjaar is kort maar hevig. Een uitbreken van licht in de duisternis
der rotsen. ‘Ieder jaar smaakt de wijn des levens rijker.’ Sindsdien is het of er een
druk van hem is weggenomen. Of ook in hem een lang verwachte overwinning van
het licht heeft plaatsgehad.
In Ibsens ‘Keizer en Galileër’ spreekt de magiër Maximus over drie rijken. Het
eerste rijk is dat, waarin de boom der kennis heeft gestaan, in het tweede stond de
boom van Golgotha, in het derde rijk zullen eens deze beide boomen hun takken
vereenigen. Dit is een rijk van de nieuwe eeuw ‘waarin de poëzie, philosophie en
religie tezamen zullen groeien’. Van dit rijk getuigen reeds Ibsens figuren. Hun
tragiek bestaat daarin, dat zij nog niet bij machte zijn de komst van dit ‘derde rijk’
te verwezenlijken. Zij streven er slechts naar. In dezen strijd gaan zij te gronde.
Overal is de schaduw van den dood sterker dan het licht van het nieuwe leven. Overal
zijn de krachten van het verleden, de krachten der vererving, sterker dan de krachten
van de toekomst, de krachten der opstanding. Voor Morgenstern was het of op den
drempel van de nieuwe eeuw, een nieuw licht was doorgebroken. Door de nevel heen
van het Noorsche landschap, van het pessimisme van Ibsens drama's. Sindsdien
klinken andere tonen door zijn werk. ‘Das Kind im Manne’ is de ware schepper van
de Schallmühle, Galgenlieder, Palma Kunkel. Een kind, dat spelen wil is in den
eenzame ontwaakt. Het heeft ergens in een verborgen hoekje van de groote
rommelzolder van zijn cultuur een nieuw paradijs gevonden. Daar knutselt hij
miniaturen uit vele idealen en leuzen, die afkomstig zijn van een aan zelfoverschatting
lijdende generatie, en door het jonge geslacht voorgoed zijn opgeborgen.
In Morgensterns caricaturen straalt toekomst. Zijn sarcasme is nergens vernietigend,
nergens giftig. Er bestaat een humor die enkel uit pure levenskracht, uit verlangen
naar toekomst, het verleden belachelijk maakt. Zulk een humor is opwekkend als
zonlicht. Morgensterns Galgenlieder bezitten zulk
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een opwekkende levenskracht: het is of na 1899 - het jaar waarin drie groote
opstandingswerken der wereldliteratuur het licht hebben gezien: Ibsens ‘Wanneer
wij dooden ontwaken’, Strindbergs ‘Naar Damascus’ en Tolstoi's ‘Opstanding’ - een
zon van geluk door Morgensterns poëzie is gaan stralen, of de zwaartekracht van het
materialisme van zijn tijd plotseling is opgeheven. Zijn leven ontwikkelt zich dan
als een plant; van wortel, stengel tot bloem, of - zooals hij het zelf placht uit te drukken
- als een avondmaalskelk: steel, schaal en bloed...
Morgensterns leven was een weg naar de waarheid. Niet de waarheid die als iets
eeuwigs en onveranderlijks in bezit kan worden genomen, maar die, waarin men zich
kan ontwikkelen, groeien kan, als een plant in het zonlicht.
Morgensterns leven is één wonderbaarlijke ontwikkelingsweg van metamorphose
tot metamorphose, van ‘Knotenpunkt’ tot ‘Knotenpunkt’. Wie in dezen levensloop
zich verdiept, kan leeren vertrouwen in de hoogere leiding, die iedere ernstige
levensontwikkeling beheerscht. Juist in tijden, waarin velen als leiders in hun opgaven
tekort schieten, kan men dit leven zich als voorbeeld stellen. Soms is het of hierin
gedurende langen tijd geen voortgang meer is te bespeuren. Dan vindt plotseling een
doorbreking plaats, dagen van grootste productiviteit, waarin dichten niets anders is
dan geschenken ontvangen: een voorjaar van de ziel.
Het jaar 1906 was zulk een ‘Knotenpunkt’, 35 jaar oud, zeven jaar vóór zijn dood,
beleeft hij iets waarop meester Eckhart zinspeelt wanneer hij zegt: ‘Het woord “ik”
kan niemand uitspreken als God alleen.’
Het is een oogenblik waarop een mensch werkelijk ‘ik ben’ leert zeggen, waarin
hij zich één voelt met de wereld buiten hem, waarin niet het ‘ik’, maar slechts de
almacht van den Schepper, het wereldwoord uit het begin van het Johannes-evangelie,
in hem spreekt.
Wanneer een menschenleven tot deze trap van ontwikkeling is gekomen, is het
toeval dikwijls wijzer dan de mensch zelf. Het voert hem naar zéér bijzondere
plaatsen, waar één ontmoeting, één gesprek, plotseling groote veranderingen kan
teweegbrengen. Men kan ergens uit verveling een reisgids doorbladeren, daarin een
plaats vinden, vanwaaruit een bijzondere
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bekoring schijnt uit te gaan, terstond het besluit nemen daarheen te reizen, om ergens
in het hooggebergte van Tirol temidden van sneeuw en eenzaamheid iemand anders
te ontmoeten, die toevallig dezelfde reisgids in handen heeft gehad, die eveneens het
besluit heeft genomen terstond op reis te gaan naar dezelfde plaats, in dezelfde
eenzaamheid. Uit deze ontmoeting kan een verbinding tot stand komen, een nieuw
leven ontstaan...
Toen Morgenstern in Bad Dreikirchen, in de eenzaamheid der Tiroler Alpen, op
de zooeven beschreven wijze zijn toekomstige vrouw, Margaretha von Lichtenstern
leerde kennen, was hij 37 jaar oud. Tien jaar geleden had hij in Noorwegen de
verbinding met Dagny verbroken, omdat hij zich niet vrij genoeg voelde zich te
verbinden. Deze vrijheid had hij zich ondertusschen veroverd. Vrijheid was voor
hem niets minder dan de grondslag van een nieuwe wereldbeschouwing, een nieuwe
religie geworden. ‘Er gaat wederom een koninklijke strooming door de wereld,’
schreef hij een jaar geleden.
Elkaar tot vrijheid ontwikkelen, dat was sindsdien zijn hoogste levensdoel, de
nieuwe religie, die de menschen met elkander verbindt.
In dit stadium van zijn leven valt de ontmoeting met Rudolf Steiner. De tijd van
zoeken is voorbij. De kracht en het verlangen tot handelen is in hem opgewekt. Groote
plannen wil hij verwezenlijken: een nieuw theater oprichten, meewerken aan den
opbouw van den nieuwen tijd, door het houden van voordrachten, uitgeven van
tijdschriften. Tot dit alles stelde zijn lichaam hem niet meer in staat. Lange perioden
van ziekte, van rust en genezing in de Zwitsersche bergen dwongen hem tot
werkeloosheid. In deze omgeving van sneeuw en ijs, waar hij de laatste jaren van
zijn leven doorbracht, was zijn ziel vol warmte en geestdrift. Uit dezen tijd dateert
zijn laatste bundel ‘Wir fanden einen Pfad’, gedichten, die men lang in de ziel kan
meedragen, die dan warmte en licht beginnen uit te stralen.
Dit licht is niet enkel meer geluk en blijdschap. Het is de verkondiger van een
nieuw tijdperk, het is een ster die oprijst in den nacht van duizenden twijfelaars, en
wijst op de komst van een nieuwen morgen.
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Een posthuum Spinoza-boek van Stanislaus von Dunin Borkowski
S.J.
Door J.H. Carp
Spinoza, Band III, Aus den Tagen Spinozas, II. Teil: Das neue Leben,
Münster i. W., Verlag Aschendorff, 1935.
D a s n e u e L e b e n heeft Stanislaus von Dunin Borkowski het derde deel van zijn
groote Spinoza-werk genoemd, dat onlangs door de zorgen van de Schriftleitung der
Stimmen der Zeit werd uitgegeven. In 1910 verscheen het eerste deel, D e r J u n g e
D e S p i n o z a (in 1933 herdrukt); daarop volgden in 1933 het tweede deel, D a s
E n t s c h e i d u n g s j a h r 1 6 5 7 (zie mijn bespreking in Barchembladen no. 6,
1935), en het thans (1935) verschenen derde deel, D a s n e u e L e b e n , terwijl de
uitgave van het laatste deel, D a s L e b e n s w e r k , in voorbereiding is. Borkowski
beoogt met zijn Spinoza-boek voornamelijk de historische bepaaldheid van Spinoza's
leer in het licht te stellen - merkwaardig, omdat hij zelf in de d e n k r i c h t i n g van
het Spinozisme, niet in het systeem, de blijvende waarde ziet (Das Entscheidungsjahr,
blz. 326). Daartoe trekt hij een ruimen kring rondom Spinoza en worden de invloeden
onderzocht, welke daaruit op Spinoza hebben ingewerkt of hebben kunnen inwerken.
Zoo breed heeft Pater von Dunin zijn taak opgevat, dat zijn werk meer een
beschrijving van het geestesleven in de Nederlanden in de zeventiende eeuw is
geworden dan een verhandeling over Spinoza's leer en persoonlijkheid. Deze opzet
heeft overigens het bezwaar, dat het eigenlijke doel van het werk, Spinoza in zijn
geestesontwikkeling te leeren kennen, wel eens meer dan wenschelijk is op den
achtergrond komt te staan. Hij, die een uiteenzetting hoopt te vinden van de
Spinozistische beschouwingswijze, zal in Borkowski's boeken te vergeefs zoeken.
Zóó overwegend valt de nadruk op de historische wording en
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bepaaldheid van Spinoza's denken, dat het Spinozisme als wereldbeschouwing en
als eeuwige denkrichting bijna geheel uit het zicht is geraakt. Pater von Dunin heeft
zich in zijn Spinoza-boeken in de eerste plaats als historicus doen kennen. Bewust
van de relatieve waarde van zijn onderzoekingen, zegt hij zelf er van, dat zij de
werkelijkheid slechts ‘um einige Millimeter’ benaderd hebben.
Maar al moge het werk van Borkowski dan ook naar het eigen oordeel van den
Schrijver nog geen voldoende gegevens bevatten om een volledig beeld van den
h i s t o r i s c h e n S p i n o z a te ontwerpen, en al brengt het geen stap nader tot het
l e v e n d S p i n o z i s m e , dat, bevrijd van historische bepaaldheid, een
wereldbeschouwing van onzen tijd wil zijn, niettemin bevat ook het laatste boek een
schat van hoogst belangwekkende gegevens en beschouwingen, waarvan de
kennisneming een verrijking van den geest beteekent.
D a s n e u e L e b e n , het nieuwe leven van Spinoza, dat omstreeks 1660 als een
periode van bezinning over eigen geesteshouding aanvangt, kenmerkt zich door een
vijftal phasen: Ten einde in het algemeen tot het juiste inzicht te geraken, behoeft
Spinoza een ‘Wahrheitslehre’, een methode (1); dan volgt de bepaling van zijn
standpunt ten opzichte van de toenmaals op den voorgrond tredende problematiek
(Scholastiek en Cartesianisme) (2), waarna Spinoza zich oriënteert ten aanzien van
de ‘All-Eins-Lehren’ van zijn tijd, waardoor de weg tot de Ethica is bepaald (3);
voorwaarde voor Spinoza om zijn doel te bereiken was de ‘Freiheit des
Philosophierens’ (4) en een daarmede ten nauwste samenhangende nieuwe wijze van
uitlegging (kritiek) van den Bijbel (5). Deze vijfvoudige taak, waarvoor Spinoza zich
volgens Pater von Dunin geplaatst zag, vormt de indeeling van het boek.
Spinoza's nieuwe geestesinstelling kenmerkt zich volgens von Dunin Borkowski
in de eerste plaats door een religieusen inslag. Zijn streven was gericht op een ‘neuen,
religiös geformten, werbenden Weltanschauung’, want hij scheen ‘den Niedergang
der bestehenden Religionen in ihrer Wirkkraft auf die Menschheit vermutet zu haben
und meinte an ihre Stelle ein philosophisch begründetes Geistverhältnis zum un-
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endlichen Wesen, ein Verhältnis, das Wahrheitserkenntnis und Glück in sich schliesze,
setzen zu können und zu müssen’. Spinoza had zich tot taak gesteld in de plaats van
de ‘inadaequate’ ideeën der historische religies ‘adaequate’ ideeën te stellen, welke
den toets vari redelijk inzicht zouden kunnen doorstaan. Niet alleen eigen zielenood
zocht Spinoza te stillen, maar ook dien van anderen. Tegenover de opmerking van
Pater von Dunin, dat Spinoza ‘die innere Macht geschichtlicher Religionen’
onderschat heeft, kan er echter op gewezen worden, dat zich in onzen tijd allerwegen
een religieuse drang openbaart, welke in de overgeleverde vormen der historische
godsdiensten geen bevrediging meer vindt; eerst in onzen tijd breekt de erkenning
van Spinoza als verkondiger eener nieuwe religie door.
De invloeden, welke Spinoza's denkrichting bepaald hebben, brengt Pater von
Dunin in hoofdzaak tot twee groepen terug: geschriften betreffende geestelijke
vrijheid, levenswijsheid en die, welke spreken van het geluk, dat in de beheersching
der aandoeningen ligt, èn de ‘Stimmen und Vorbilder zur All-Eins-Philosophie’.
Geschriften van de eerst bedoelde soort bevonden er zich verschillende in Spinoza's
bibliotheek, zoo van Epictetus, Seneca, Petrarca, Leone Ebreo e.a.. In de inleiding
tot het derde Boek der Ethica, waarin hij aanvangt 's menschen aandoeningen te
behandelen, herinnert Spinoza aan den invloed van dergelijke geschriften zonder
deze overigens nader aan te duiden.
De beschrijving van de verschillende wijzen, waarop zich de gedachte der
Aleenheidsleer in Spinoza's tijd openbaarde, behoort tot het belangwekkendste
gedeelte van D a s n e u e L e b e n . Op de hem eigen manier leidt Pater von Dunin
zijn uiteenzetting van den toenmaligen stand der Aleenheidsleer in: ‘Die Stimmen
der damaligen philosophischen Umwelt und ihrer bedeutenderen Vorläufer aus dem
16 Jahrhundert zur All-Eins-Frage, zumal aber auch Äuszerungen aus den Reihen
eines heute fast verschollenen Kleinbetriebs etwas klangstärker zu hören, ist Aufgabe
und Ziel der folgenden Anstrengungen.’
Het ‘een-zijn in de veelheid’ was het probleem, dat niet slechts een vraag van
theorie en methode betrof, maar niet
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minder het zoeken van een weg, welke van het inzicht in de eenheid tot het ware
geluk, tot 's levens hoogtestand, zou leiden. Zoo ook Spinoza.
Van deze ‘Stimmen’ vermelden wij hier slechts enkelen. In de eerste plaats een
merkwaardig citaat, ontleend aan een in 1661 verschenen geschrift van Jan Pietersz
Beelthouwer: ‘Soo ben ick de lucht niet, hoewel de lucht in my is, en ick in de lucht
leve en sweve. Hoe wel Godt met sijn Wesen over al tegenwoordigh is, en wy daer
in sijn, voeren, reppen, leven en sweven, en Godt in ons, by ons, om ons, en door
ons is, soo sijn wy nochtans Godt niet, noch Godt is ons niet; maar hy is een
selfstandigheit in sich selven, als welcke selfstandigheit wy geen begin, midden, ofte
eynde, part ofte deel hebben. Hoe wel Godt in alle Elementen is, zijn de Elementen
geen Godt, ofte Godt is niet de Elementen.’
Van niet minder beteekenis zijn de volgende woorden van Sebastian Franck, dien
Pater von Dunin tot de belangrijkste ‘Populärphilosophen’ van de 16e eeuw rekent:
‘Gott ist in dem Vogel der Gesang, im Hafen der Klang, in allen Dingen die Natur,
Wesen und Leben.’ ‘Gott ist auch Tod und Sünde in uns.’ ‘Gott will was ein jeder
will, und ist doch willosz.’ ‘Gott wird in uns erst zum Willen.’ ‘Setze eine Spinne
auff ihn, die nicht will, wie er will, so will Gott, wie die Spinne will.’ ‘Die Creatur
thut nichts, sondern wird gethan, wie Gott durch ein jedes thut, also thut es.’
Pater von Dunin geeft van deze Aleenheidsleeren de volgende karakteristiek: ‘Die
Natur ist aller Dinge immanenter Urgrund, sie besteht aus sich von Ewigkeit her und
handelt stets nach der ganzen Fülle ihrer Macht und nach unabänderlichen Gesetzen.’
Schijnt von Dunin Borkowski eenerzijds aan de Spinozistische Aleenheidsleer
elke oorspronkelijkheid te willen ontzeggen - zelfs voor Spinoza's leer van de
‘Oneindige Modi’, waarmede de veelheid in de Aleenheid begrepen wordt, meent
Pater von Dunin een voorbeeld te hebben gevonden in Serveto -, anderzijds verklaart
hij, dat ‘innerhalb aller dieser Annäherungen man indes gar nicht genug betonen
kann, dasz die Einverleibung aller dieser gleichlautenden Sätze in ein System, das
e i g e n t l i c h M a s z g e b e n d e bei Spinoza war
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und blieb.’ Hier moet evenwel gewezen worden op een onverklaarbare
t e g e n s t r i j d i g h e i d tusschen de opvatting van Pater von Dunin, dat de eigenlijke
beteekenis van het Spinozisme in de systematiseering van een grootendeels gegeven
stof zou liggen, en het door hem in zijn vorig boek (Das Entscheidungsjahr 1667)
ingenomen standpunt. Want hoe rijmt zich de bijna restlooze historische bepaling
van het Spinozisme, welke Pater von Dunin in zijn laatst verschenen boek beproeft,
met zijn streven in het vorige werk ‘das eigenartige, unvergleichbare Spinozas heraus
zu arbeiten’, het specifieke kenmerk van het Spinozisme: ‘die Vereinheitlichung des
Absoluten und Relativen in der unendlichen Substanz durch das Gesetz der
Notwendigkeit als immanenter Tätigkeit.’ Had de historicus von Dunin Borkowski
vergeten, dat hij in 1933 schreef: ‘Der Mensch, der als Modus der Substanz mit dieser
etwas gemeinsam hat, der Mensch, welcher trotz der Notwendigkeitsordnung durch
richtige Behandlung der Affekte zu einer freien Anerkennung der Vollkommenheit
der Seinsverwirklichung aufsteigen kann, dieser Mensch ist eine p h i l o s o p h i s c h e
S c h ö p f u n g S p i n o z a s ’?
Overigens schrijft Pater von Dunin ook thans weder, dat hij als een typisch kenmerk
van het Spinozisme beschouwt, het ‘Ganzheitsdenken’, een beschouwingswijze,
welke niet alleen er op gericht is de wereldorde in een eenheid te vatten, maar ook
de levensleer in een onverbrekelijk verband met deze eenheid te begrijpen. Spinoza
zou zich zijn grondprobleem als volgt hebben kunnen stellen: ‘Wie nimmt sich ein
streng logisches Gefüge aus, wenn es von der unbewiesenen und unbeweisbaren
Annahme einer notwendigen Seinsverwirklichung ausgeht?’ Terecht erkent
Borkowski, dat hierin de wortel van den ‘weltanschaulichen Zug’ van het Spinozisme
gelegen is. Voorzoover Spinoza met zijn ‘Lehrbau dieser Ganzheit’ een ‘Anspruch
des Vollständigen, Lückenlosen, Unbedingten, Unumstöszlichen’ zou hebben
gemaakt, acht Pater von Dunin haar ‘verfrüht’, ‘unzeitig’, terwijl hij in den ‘mos
geometricus’ (uiteenzetting naar meetkundigen trant) slechts een ‘sprachliches Symbol
für die Darstellung dieser Ganzheit’ ziet.
Ook in dit boek, evenals in het vorige, wijst von Dunin
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Borkowski er op, dat Spinoza's substantie-begrip niet als ‘starre, gleichsam
mathematische Grösze’ moet worden opgevat, maar dat ‘Spinozas wahre Substanz
nicht blosz die Fülle des Seins, sondern auch die Fülle des W i r k e n s ist.’ De
Substantie is ‘reines Wirken, Seinswirksamkeit als Seinsverwirklichung’.
Met de vermelding van het voorgaande moge worden volstaan, ten einde een
indruk te geven van den rijkdom van beschouwingen, welke Pater von Dunin in zijn
laatste boek heeft nagelaten. En hoeveel moest hier nog onbesproken blijven! b.v.
de voortreffelijke uiteenzetting van Spinoza's leer van de ‘idea ideae’, een denken
over het denken, dat de gedachte van de hedendaagsche phaenomenologie nabij
komt.
Het grootste Spinoza-werk, dat ooit verschenen is, nadert zijn voltooiing. Aan het
vierde deel, welks publicatie in voorbereiding is, gaf Pater von Dunin den
beteekenisvollen titel D a s L e b e n s w e r k . Het zal een daad van piëteit zijn eerlang
bij de verschijning van dit boek als de bezegeling van het levenswerk van Stanislaus
von Dunin Borkowski den Schrijver in dankbare herinnering te gedenken.
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Actueel
Het einde van het Abessynisch treurspel: men kan gerust van een e i n d e spreken,
al zal zeker nog geruimen tijd nage-guerilla'd worden, in Abessynië met de wapenen
en in Geneve en elders met mondelinge en schriftelijke discussies om het einde
‘legaal’ te maken, maar dat dit in feite iets veranderen zal, gelooft wel niemand meer
buiten Engeland, waar het nu eenmaal een nationaal zwak is, dat de verliezer de
laatste is die gelooft verloren te hebben en waar men nu nog blijft bazelen over de
‘doeltreffendheid’ der sancties (het woord is werkelijk gebruikt), wat als grap... tè
kwaad is. Het einde van het Abessynisch treurspel nu is, dat wel overtuigend bleek,
dat het Genève-sche instituut onmachtig is bevonden in een geval als het onderhavige
iets van beteekenis te doen en dat het een misleidende en gevaarlijke zaak mag heeten,
als de schijn van het tegendeel gehandhaafd wordt.
Dit te constateeren is even gemakkelijk als op grond hiervan conclusies trekken
moeielijk is. Vragen rijzen hier, die met zeer vele theologische dit gemeen hebben,
dat het licht is te getuigen, zwaar verantwoord te spreken. Omvat de strekking naar
verredelijking in het zijnde ook de onderlinge betrekkingen der volken? Potentieel,
zeer zeker; in de Idee is alles gegrond en al het in haar gegronde wil haar terugvinden,
de Eenheid, ondanks alles. Maar ook actueel? Ook reeds in deze phase der
menschheid? En met welke concrete middelen? Het is echter niet noodig hier veel
te weten - in allerlei gestemdheid kan men erkennen dat dit weinig is, zeer weinig om van Genève hier niets meer te verwachten. In deze groote zaken althans. Wat het
in andere verrichten kan, valt buiten deze beschouwing.
Het gold hier een proef, die beslissend was, wat van het Oostaziatisch en het
Zuidamerikaansche conflict niet gold. In de eerste plaats was hier, gelijk dan ook
geschied is, de aanvaller aan te wijzen met een evidentie, welke bij uitzondering
100% was of gelooft men hierin niet, althans dit absolute eindpunt naderde. En dan,
als men tijdig gewild had, waren de te nemen maatregelen van simplistische
duidelijkheid: sluiting van het Suez-kanaal en toegevoegde sancties, die zon-
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der ironie doeltreffend mochten heeten. Het is zeer waarschijnlijk, dat, wanneer dit
tijdig geschied was - iets gansch anders dan wanneer men het nú nog zou doen - geen
druppel bloed zou vergoten zijn; voor een conflict met ongeveer de halve wereld zou
Italië wel teruggedeinsd zijn. En zoo niet, de strijd zou een snel einde hebben gehad
en niet zinloos zijn geweest.
Het is anders gegaan. En had die onmacht nu maar van meet af vastgestaan. Want
ik kan niet instemmen met hen die de uitgeoefende sancties blijven goedkeuren,
omdat althans iets gedaan werd in de goede richting. Het schoone woord ‘symbolisch’
wordt in de internationale politiek zoo misbruikt, dat het in beter verband onbruikbaar
wordt. In zaken als deze zeker heeft men reëel te denken. En dan staat vast, dat weinig
doen (al gaat het in de goede richting) soms erger is dan niets doen. Omdat het valsche
hoop wekt en ongegrond vertrouwen. Voor mij is het afschuwelijkste hier niet, dat
wederom eens ongerechte macht zegepraalde. Dit is zoo oud als de wereld, ‘die
Macht an sich i s t böse’. Zelfs niet dat deze zegepraal behaald werd met de meest
afschuwelijke middelen. Maar dat hier een primitief en veelszins kinderlijk voelend
volk bedrogen is. Zóó dogmatisch-antimilitairistisch mag, dunkt mij, geen redelijk
mensch zijn, dat hij er een dergelijk primitief volk een grief van maakt, dat het zich
verweerde tegen Italiaansche agressie. Zelfs zou dit niet zoo zijn, als het de
Italiaansche koloniën overvallen had, vóór de lang aangekondigde Italiaansche
oorlogsvoorbereiding haar beslag had gekregen; de Boeren waren in wezen evenmin
aanvallers, toen zij aan den aanvang van den Zuidafrikaanschen krijg de Kaapsche
grenzen overtrokken. Nu is dit nagelaten. In vertrouwen op Genève. Het blanke ras
kan het duur te betalen krijgen.
De volkenbondsche bemoeiingen hebben Abessynië niet gebaat maar positief
g e s c h a a d . Het zou aan verschillende bijzonderheden nog te illustreeren zijn.
In een wespennest grijpe men niet of vast. Een Engelsch equivalent van dit gezegde
had wel behooren te staan in de zittingzaal van het Britsch kabinet. Er spreken
sommigen wederom van het ‘perfide Albion’. Het komt mij voor, dat het zeker in
dit geval niet billijk is. De Engelsche politiek laat zich beter verklaren en wel uit een
machtsbesef, dat een anachronisme is geworden. Er is een tijd geweest, dat een
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woord uit Londen schier overal de zaak besliste. Men behoefde niet te strijden,
dreigen was voldoende. In dit geval: men zond een vloot naar de Middellandsche
Zee, al zou die niet vechten. De bekende sterk ontwikkelde secundaire functie van
den Brit vergat, dat de tijden veranderd zijn, dat nu die vloot ongeveer de functie
had van een vogelverschrikker. De les is hard geweest en zal harder gevoeld worden
dan de trots vermag te uiten.
Veel scherper dan Engeland - in welke houding althans een element van goeden
wil meesprak - is in dit conflict te laken de houding van Frankrijk. Dat het meer dan
eenig ander land Frankrijk was, hetwelk Genève voortdurend verlamde, weet iedere
courantenlezer, zoodat elk woord tot adstructie van deze stelling overbodig is. Indien
de publieke opinie eens zou leeren uit deze geschiedenis - maar bij haar
hardleerschheid in deze zaken vreezen wij dat dit wel niet het geval zal zijn - dat
‘Europe's spoilt darling’, ‘achter welks leger de Europeesche beschaving veilig is’,
sinds 1918 een even steriele als funeste politiek voert, zou uit dit ellendig gebeuren
althans iets gewonnen zijn. Een combinatie van machtsbegeeren en een angstgevoel
voor eigen veiligheid dat pathologisch is geworden (de vraag der primariteit is die
van kip en ei) is een allernoodlottigste factor in de situatie. En zijn consequentie: een
verwikkeld stel bondgenoot- en vriendschappen, met Engeland, met Rusland, met
Italië (om van de kleinere grootheden te zwijgen) eveneens. Voor mij is zooals onze
lezers weten het antifascisme, zoomin als eenige andere contra-instelling, begin en
einde van politieke en andere wijsheid. Maar laten degenen, voor wie het het wel is,
zich eens afvragen, of zèlfs in dit opzicht Frankrijk een betrouwbare bondgenoot,
laat staan: aanvoerder, is...
Men zou daar nu willen, dat na de mislukking van het rechtmatig doch onvoldoend
aangewende sanctiemiddel nu sancties zouden worden aangewend tegen Duitschland
wegens de bezetting van de Rijn-zone. De wijze waarop die geschied is zal ik niet
verdedigen. Het is weer een staaltje van die grove Duitsche politiek, welke dit land
zooveel kwaad gedaan heeft. Maar dit beteekent niet, dat niet gehoopt zou mogen
worden dat met het uitgebrachte protest van den Volkenbondsraad deze zaak uit is.
Aan Frankrijk zou tweeërlei duidelijk moeten gemaakt worden: 1e. dat het verdrag
van Versailles dood is. De territoriale regelingen mogen zoo blijven,
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omdat deze factisch gelden en daarom nu eenmaal, althans in deze periode der historie,
zonder oorlog niet wijzigbaar schijnen en oorlog voor alles te vermijden is. Maar
voor de rest is het verdrag van Versailles dood. Niet formeel maar in feite. Het is
door de geschiedenis zelve terzijde gesteld, aan eigen onhoudbaarheid ten gronde
gegaan, gevolg dat Frankrijk... tè veel heeft willen hebben en bedillen. Om andere
dan territoriale schendingen zal niemand oorlog voeren. Welnu, dan ook geen politieke
onrust, die al te licht tot oorlog leiden kan. En 2e, als Frankrijk werkelijk geen
onderscheid vermag te zien tusschen de Abessijnsche misdaad en de bezetting door
Duitschland van eigen gebied in strijd met een verdrag, vrijwillig aanvaard, in
zooverre een regeling in de plaats gesteld van een verdrag dat met de pistool is
afgedwongen ooit ‘vrijwillig’ is - dat, zeg ik, als Frankrijk hier werkelijk geen
onderscheid vermag te zien, het in de positie verkeert van iemand over wiens zeggen
men de schouders ophaalt. In geen geval hebben anderen, behalve ter vervulling van
onontkoombare formeele verplichtingen, het hierin te volgen.
De wereld verkeert nog evenals in 1918 in de positie, waarin een eenzijdige
overwinning van een der tegengestelde machten, ook met niet-militaire middelen,
een ongeluk is, waarin alleen remise uitkomst kan geven, omdat deze de mogelijkheid
in zich heeft het probleem op hooger plan te vestigen. Laat men dit bedenken: een
eenzijdige overwinning van Frankrijk en zijn trawanten in Midden-1) en zijn grooten
vriend in Oost-Europa is een niets minder groote ramp dan een eenzijdige overwinning
van Duitschland zoude zijn. Men sticht geen vrede in Europa door knechting,
omsingeling of kleineering van een van zijn groote volken. Als alle heeft ook dit
volk zijn binnenlandsche aangelegenheden zelf te regelen. En den naar onze begrippen
gewenschten gang van zaken dient men niet door van dit land een belegerde vesting
te maken2). De eerste stap is hier, dat men ten opzichte van de bezetting der Rijn-zône
tot de orde van den dag overgaat.
G.H. VAN SENDEN

1) Ter eere van welke, de kleine Entente, onlangs (zie N.R.C. 2 Mei, Ocht. C) een ‘feestavond’
is gegeven in het Haagsche vredeshuis, in tegenwoordigheid van den tsjechischen gezant en
den roemeenschen zaakgelastigde. Symptoom van geaberreerd pacifisme.
2) Men slaat geen spijkers met een hamer uit.
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Boekbespreking
Een Chineesch Testament, verteld door Den Sji-choea, opgeteekend door
S. Tretjakov (vertaling van S. van Praag), z.j. (‘Servire’, den Haag.)
Een Chineesch student wordt in Peking bevriend met zijn Russischen leermeester
en vertelt hem zijn leven. De boekstaving daarvan vormt het verhaal, waarvan de
Russische titel eigenlijk luidt: De jeugd van Den Sji-choea. Een heftig bewogen
jeugd van den zoon van een revolutionnair strijder uit China's eerste revolutie van
1911, vriend van Soen Yat-sen, beurtelings in posities van macht en aanzien of
voortvluchtig en zich verschuilend op het platteland onder een valschen naam, al
naar het tij der revolutie ebt of vloeit. De jongen zelf, stamhouder van zijn vader,
wordt een tijdlang nagezeten door de. speurhonden van den wraakgierigen gouverneur
der provincie en neemt de wijk in een Boeddhistisch klooster als leerling-monnik.
Zoo wordt hij al vroeg gedreven in een houding van verzet tegen de overheid wier
wreedheid en veilheid hij voor oogen ziet. Zoodra dan, in 1919, de studentenbeweging
uitbreekt, wordt hij in zijn provincie Sze-tsjw'an één der ijverigste belhamels met
den mond vol halfbegrepen leuzen. Zijn vader, werkend voor het ‘heil’ van zijn land,
kijkt dwars over zijn zoon heen aan wien hij zich niets gelegen laat liggen; zoo wordt
de jongen in een ouderwetsch, van boven af bedisseld, huwelijk gedwongen waarvan
hij walgt. Eindelijk gelukt het hem naar Peking te gaan voor verdere studie. Daar
wordt hij een bewonderaar van de Russen.
De feiten, in dit boek verhaald, dragen het kenmerk van authenticiteit; de retouches
die de Russische auteur heeft aangebracht, betreffen wel hoofdzakelijk den vorm
van het verhaal. Tretjakov heeft zijn werk met veel talent gedaan; de sfeer van het
boek is echt Chineesch gebleven. Als bijdrage tot het begrijpen der psychologie van
den Chineeschen revolutionnairen student is dit verhaal belangrijk.
De vertaling is goed geslaagd, voor zoover het de weergave in deugdelijk
Hollandsch betreft. Zeer jammer is het, dat de vertaler zich niet op de hoogte heeft
gesteld van de wijze, waarop de Russische transcriptie van Chineesche namen in het
Hollandsch behoort te worden weergegeven. Zij zijn nu bijkans onherkenbaar.
Eveneens heeft het gebrek aan zaakkennis van het Chineesche leven hem vaak
uitdrukkingen verkeerd doen begrijpen. Chineesche geleerden deden niet in ‘kooien’
examen, maar in ‘cellen’, en zij namen daarin geen ‘doezelaar’ mede, maar
‘Oost-Indische inkt’ (p. 14); ‘dajanen’ is niet de naam van een Chineesch muntstuk
(p. 356 en elders), maar het woord, dat in de Russische schrijfwijze wordt bedoeld,
t a - y a n g , is een omschrijving voor een Mex. dollar.
Zoo zou er meer te noemen zijn. Desondanks is het boek zeer leesbaar en
lezenswaard.
J.J.L.D.
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[Het Kouter, nummer 6 1936]
Verzen
Door A. Hendriks-Kappelhoff
Amsterdam
Toen schoof, als uit wijd-open deuren,
Opééns die bloemenschuit,
Met zijn stapels van tinten en kleuren,
Als een blij, een feest'lijk gebeuren,
Dat niet kon worden gestuit.
Toen blonk in dat bruggeboog-duister
Opééns die veldbouquet,
Als een levend juweel, dat zijn luister,
In omvatting van donkeren kluister,
Te pronken had gezet.
Toen is, als een lusthof, een Eden,
Opééns die bloeiende pracht,
Als een juichende groet van het heden,
Aan mijn oogen voorbij gegleden,
In die eeuwen-oude gracht!
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Schijn
De dagen doen zoo jong, zoo onervaren,
Zoo onbewust, zoo argeloos oprecht.
't Is, of ze gladde waterspiegels waren,
Waarop geen windvlaag ooit een rimpling legt.
Als blijde kinders doen ze, die verjaren,
Al de geschenken liggen uitgestald!
Ze lijken 'n veld van zonnige korenaren,
Waarover nergens koele schaduw valt.
Maar in de glimlach van die blanke dagen,
Hult zich 't geheim van de belevenis,
En wie aan dieper peiling zich durft wagen,
Weet, hoe bewogen d' onderstroom soms is.
Weet, hoe die gave dagen, zonder plagen,
Die kind'ren lijken in den zonneschijn,
Als zelfbeheerschte menschen, mèt zich dragen,
Verborgen onrust en verbeten pijn.
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De theologische situatie heden
Door Dr. H. de Vos
II
Wanneer, zoals in het eerste artikel, in het vorig nummer verschenen, werd betoogd,
dat de theologie sterk georiënteerd is naar de kerk en wat deze constitueert, dan is
het geen wonder dat de dogmatische vraagstukken grote belangstelling genieten.
Helaas brengt deze belangstelling niet daaraan evenredige litteraire vruchten voort,
althans niet op het vrijzinnige erf. Dr. Haentjens schonk ons een vrijzinnige
dogmatiek1), de eerste Nederlandse na vele jaren. Jammer genoeg benutte hij deze
unieke kans (het boek verscheen in de serie ‘Het Handboek’) niet, er valt veel kwaad
van zijn werk te spreken. Het geeft veel geschiedenis, en tracht wel de zin der oude
dogmata uit de tekst uit te pellen en ons nabij te brengen, maar doet dit op een wijze,
die ongetwijfeld vele oude kerkvaders en leden van conciliën en synoden nog in hun
graf kwade ogenblikken heeft bezorgd. Meermalen laat hij het dogma het omgekeerde
zeggen van wat het bedoelt. De geest van Hegel heeft hier veel kwaad gebrouwen.
Ook in de positieve opbouw van een eigen stelsel, dat zeer fragmentarisch blijft.
Waar dr. Haentjens Hegel een ogenblik vergeet en vrij uit zijn eigen geloof spreekt,
krijgen wij opmerkingen te horen die treffen, waarmee wij onze winst doen en die
ons tot op zekere hoogte met het boek verzoenen.
Het oude dogma weer te doen spreken tot de mensen van onze tijd, zal als vanzelf
geprobeerd worden. Wie kerk zegt, zegt traditie en uit deze traditie komen dogma,
leer en belijdenis tot ons. Verschillende vragen moeten dan echter gesteld en
beantwoord worden, zij moeten ook uit elkaar gehouden worden. De eerste vraag is:
wat zegt het dogma? Nodig is dus dogmengeschiedenis. Een belangrijk recent werk
op dit gebied is mij niet bekend, misschien na de grote werken van Harnack, Seeberg
en Troeltsch ook niet te verwachten, al zal in detail-

1) Dr. A.H. Haentjens, Inleiding tot de dogmatiek. 1934.
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arbeid nog veel te presteren zijn en ook gepresteerd worden. De tweede vraag is:
Wat is de zin van het dogma? Dit zou zijn een phaenomenologie van het dogma. Het
gaat er hier dus om, de godsdienstige zin aan het licht te brengen. Ik denk in dit
verband aan de onderscheiding die Aulèn maakt tussen voorstelling en motief, welke
onderscheiding niet een van de minste verdiensten van zijn boek is1). Hij noemt vier
motieven: het heiligheidsmotief, het dualistisch-dramatisch motief, het eschatologisch
motief en het gemeenschapsmotief. Een dergelijke phaenomenologie van het dogma
zal gewoonlijk bij de dogmengeschiedenis, die toch niet louter registratie van
uitspraken is, ondergebracht worden. De derde vraag zou moeten luiden: Wat is de
zin van het dogma voor ons? Men zou de wetenschap, die een antwoord op deze
vraag geeft, symboliek kunnen noemen. Zij verbindt dus de geschiedenis met het
heden, de traditie met het geloof nu. De vierde vraag is ten slotte: hoe brengen wij
op grond van het historisch gegevene aldus verwerkt, èn op grond van wat ons in het
geloof geschonken is, het christelijk geloof voor onze tijd onder woorden. Deze vraag
metterdaad te beantwoorden, is de taak der dogmatiek.
Van het dogma uit dogmatiseren wil o.a. dr. Noordmans2). Hij wil het dogma laten
spreken voor den mens van deze tijd. Het kerkelijk karakter van zijn dogmatiek
springt in het oog. Hij wil regels geven voor de christelijke toespraak. Wie een
dergelijke toespraak houdt, spreekt volgens hem in de kerk. De regel nu voor de
prediking in de kerk is het dogma. Aan deze regel zijn wij gebonden. Vandaar dat
de schrijver hem wil uiteenzetten. Hij volgt daarbij de orde der apostolische
geloofsbelijdenis, maar behandelt ondertussen de voornaamste dogmata. Ik kreeg
bij de lezing niet de indruk, dat dr. Noordmans de vragen, boven gesteld, steeds uit
elkaar gehouden heeft. Dat de kerk met het leerstuk der schepping b.v. bedoeld heeft,
wat de schrijver haar toedicht, stelt ons goed geloof op een te zware proef. Ondanks
vele diepe gedachten die er in voorkomen, kan ik deze dogmatiek niet bewonderen.
Voor het christelijk leven, en dus voor de cultuur, is er ternauwernood

1) G. Aulèn, Het Christelijk Godsbeeld. 1929.
2) O. Noordmans, Herschepping. 1934.
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ergens een bescheiden plaatsje gereserveerd. Verder is het geheel te
gewild-paradoxaal. Ook blijft de bedoeling af en toe duister, het boek is moeilijk te
begrijpen, men rilt als men er aan denkt, dat dit voor N.C.S.V.-kampleiders geschreven
is. Het verlammende daarbij is, dat men niet steeds weet, of het boek de moeite wel
loont, die aan het begrijpen er van besteed moet worden. Voorlopig moeten wij dr.
Noordmans aanmerkelijk dankbaarder zijn voor zijn ‘Geestelijke perspectieven’1)
dan voor zijn ‘Herschepping’. Maar het grootste bezwaar is, dat het geheel een sterk
speculatief karakter draagt. Men heeft niet het gevoel met zijn benen op de grond te
staan, of anders gezegd, de norm ontbreekt. Men ontkomt niet aan den indruk, dat
dr. Noordmans naar aanleiding van het dogma een aantal soms diepzinnige, soms
duistere, soms gewilde, soms onbelangrijke opmerkingen maakt, maar dat het steeds
dr. Noordmans is die spreekt, die zich echter van alle verantwoording voor zijn
woorden ontslagen acht, door te doen alsof hij het dogma laat spreken.
Dit laatste nu zou niet zo erg zijn, wanneer dr. Noordmans niet deed alsof. Het
dogma heeft nu eenmaal voor ons het eerste noch het laatste woord. Het Protestantisme
heeft zich steeds als ultimo ratio op den Bijbel beroepen. Voor hem geldt ten slotte
slechts het Schriftbewijs, datgene wat ‘Christum treibt’ (Luther), wat vervat is in het
Evangelie van Jezus Christus. De norm der prediking is de Schrift of Christus, niet
het dogma. Voor dr. Noordmans echter kon de H. Schrift wel niet geschreven zijn.
Het dogma heeft echter ook niet het laatste woord. Terecht wijst prof. Heering er op,
dat het Protestantisme anders dan het Rooms-katholicisme in strikten zin geen dogma
als bindende geloofsregel kent, omdat het gezag ontbreekt, dat deze regel zou kunnen
vaststellen en opleggen. - Weshalve, merk ik op, leertucht in het Protestantisme geen
principiële grondslag en dus geen kerkelijke plaats heeft. - Een beroep op de Schrift
baat hier niet, omdat krachtens het algemeen priesterschap der gelovigen aan ieder
christen het recht toekomt, de Schriften te onderzoeken. In zoverre is het waar, dat
in het Protestantisme het beginsel der autonomie is opgesloten, dit dan in den zin
van ‘autonomie des oordeels’

1) O. Noordmans, Geestelijke perspectieven. 1930.
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(Heering), d.w.z. dat ik slechts dat als waar aanvaard, wat ik zelf als zodanig heb
ingezien en niet omdat anderen, Kerk of Bijbel, het zeggen. Wanneer dr. Noordmans
openlijk erkend had, deze autonomie te belijden, zouden wij met veel in den opzet
van zijn boek vrede kunnen hebben, wat ons nu hindert.
Van autonomie zal dr. Noordmans niet willen weten; voor hem en vele andere
theologen is autonomie juist een ijselijk invectief. Hierin komt o.m. uit een typische
hang naar het autoritatieve, dat niet slechts de theologie van onzen tijd kenmerkt.
Ook daarom wendt men zich tot de kerk en wil men kerkelijk zijn, omdat men gezag
wil en het individualistisch gevrijbuiter in geloofszaken moe is. Begrijpelijk, doch
niet onbedenkelijk. Het moge dan nog zo humanistisch klinken (ook al zo'n
scheldwoord), de moderne mens is nu eenmaal de autonome mens en hij kan niet tot
de heterenomie terug zonder zijn wezen geweld aan te doen en den geest te
verkrachten. Veel afkeer komt hierbij trouwens voort uit misverstand. Men maakt
geen onderscheid tussen creatieve en reproductieve autonomie, volgens de
onderscheiding van Beerling1). Volgens de eerste brengt hij de waarheid voort, volgens
de twede vindt hij haar en heeft slechts die waarheid voor hem betekenis die hij zelf
vindt. In de praktijk staan dan ook de meeste theologen, ook zeer ‘anti-humanistische’,
op den bodem van deze laatste autonomie, de autonomie des oordeels dus. In zoverre
heeft prof. Haitjema gelijk, als hij alle richtingen in de Hervormde kerk laat
ontspringen op een of andere wijze uit de Aufklärung2). Juister ware echter van de
Renaissance uit te gaan, en dan te erkennen, dat alle richtingen feitelijk in Reformatie
èn Renaissance hun uitgangspunt vinden, ook de richting van prof. Haitjema (vgl.
beneden). Nu heeft hij op een te smalle basis zijn beschouwingen opgebouwd, geen
wonder dat zo ongeveer alle richtingen zich mistekend achten. Er was een bredere
blik en groter vermogen om in te dringen in anderer gedachten- en gevoelswereld
voor nodig geweest dan waarover prof. Haitjema blijkens dit boek beschikt, om een
bevre-

1) R.F. Beerling, Wortels van het crisisbewustzijn. Alg. Ned. Tijdschrift voor Wijsb. en Psych.
29e Jaargang, blz. 143.
2) Prof. Dr. Th.L. Haitjema, De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. z.j. (1934).
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digend boek over de richtingen te schrijven, nu spreekt er te veel de partijman uit.
Op zeer eigenaardige wijze heeft prof. Van der Leeuw het oude dogma behandeld1).
Hij legt de apostolische geloofsbelijdenis uit in brieven, aan een gewoon, ‘werelds’
mens en in vrij wereldse taal, die wel eens scherp contrasteert met de klassieke
liederen en stukken, die tussen de brieven ingevoegd zijn. Men leest het boek met
groot genoegen en tot verrijking, maar vraagt zich wel eens af, wat dit nu met het
apostolicum te maken heeft, of in ieder geval waarom dit als uitleg er van te gelden
heeft. Hoogkerkelijke geest? Angst voor de autonomie?
De apostolische geloofsbelijdenis is wel zeer in trek, ook K. Barth wijdde er een
boek aan, ontstaan uit colleges te Utrecht2). K. Barth heeft nog steeds een naam, die
klinkt in de theologische wereld. Weinig theologen zullen zijn invloed niet hebben
ondergaan, al ontmoet men uitermate zelden een theoloog, tenminste in Nederland,
die het geheel met hem eens is en hebben velen ernstige bedenkingen. Het is, alsof
deze bedenkingen groeien, wat, dunkt mij, ook wel aan Barths ontwikkelingsgang
ligt. Inderdaad is de theologie hem veel dank verschuldigd. Ondanks alles wat men
er op kan aanmerken, was zijn ‘Römerbrief’ een groots boek, gelijk het eerste optreden
van hem en de andere ‘dialektische’ theologen wel indruk moest maken. De theologie
is door deze mannen weer naar haar centrale vragen verwezen, zij hebben getoond
te verstaan, waarom het in het geloof gaat, nl. om God en om al het andere slechts
in zoverre het tot God in betrekking staat. Daarom was hun optreden niet slechts een
theologische aangelegenheid, maar droeg het in eerste instantie het karakter van een
profetisch getuigenis. Zij hebben de ogen geopend voor den afstand tussen God en
de mens, God en de wereld en dus ook tussen Christendom en cultuur. Zij hebben

1) Prof. Dr. G. van der Leeuw, Dogmatische brieven. 1933.
2) Prof. Dr. K. Barth, De apostolische geloofsbelijdenis. Voor Nederland bewerkt en van
aantekeningen voorzien door Dr. K.H. Miskotte. z.j. (1935). Een Duitse uitgave, zonder
aantekeningen en dus vrij wat dunner en ook aanmerkelijk goedkoper, verscheen onder de
titel ‘Credo’. Hierbij ‘Grundfragen’.
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voor een groot deel gemaakt, dat de theologie kerkelijk werd. Aan de gevaren van
hun standpunt zijn zij echter niet ontkomen. Er stak achter hun streven een sterk
verlangen naar het objectieve, vaste, gezaghebbende, naar wat aan menselijke
subjectiviteit en relativiteit ontheven was, naar het ‘Woord Gods’, dat wat anders is
dan menselijke meningen. Begrijpelijk en tot op zekere hoogte terecht. Echter heeft
men vergeten, dat wij Gods Woord alleen hebben in mensenwoorden en dat God
werkt, ook nu, in de wereld, maar door mensen heen. Vandaar zijn Barth, en anderen
met hem, er toe gekomen, zich aan den Bijbel als het Woord Gods en vooral aan het
dogma vast te klemmen als het vaste, gezaghebbende, goddelijke. Zeker, naar zijn
woorden wilde hij dat niet, hij onderscheidt zelfs drieërlei gestalte van het Woord:
het gepredikte, het geschreven en het geopenbaarde Woord Gods, terwijl Brunner
bv. uitdrukkelijk de bijbelkritiek aanvaardt (mits niet op het kritiekste!). In de praktijk
echter doet Barth anders. Wanneer men bv. in zijn dogmatiek leest, hoe hij tracht
aan te tonen, dat de erfzonde niet via Maria doch wel via Jozef op Jezus kon overgaan,
is men perplex over zoveel sophistiek en scholastieke spitsvondigheid maar ook dito
haarkloverij. De dialektische theologie wordt dan ook tot ‘Repristinationstheologie’.
De inconsequentie die er in steekt, komt haar slechts ten nadele, want nu wordt een
bepaald stelsel ons geboden als Schriftuurlijk of in het dogma gegeven, wat er in
werkelijkheid meer in-, dan uitgelegd wordt. Zo is het ook met Barths boek over de
Apostolische Geloofsbelijdenis, dat zeker goede opmerkingen bevat, maar waartegen
voor een deel dezelfde bezwaren gelden als tegen de dogmatiek van dr. Noordmans.
Ook hier is geen plaats voor de cultuur en veel speculatie. Ik kan mij dan ook niet
voorstellen, dat een dergelijke theologie ten slotte voldoende kracht kan ontwikkelen
in een Duitse of andere kerkstrijd, omdat zij geen antwoord geeft op vragen, die
gesteld worden en waarop de andere min of meer ‘heidense’ bewegingen wel een
antwoord geven. Met een scherpe afwijzing alleen komt men er niet. Hoe anders,
begrijpender, overtuigender is bij alle principiële klaarheid de houding van het
uitstekende vrijzinnige ‘Zeitschrift für Theologie und Kirche’1). Of wij

1) Hadden wij toch een dergelijk tijdschrift! Het ‘Nieuw Theologisch Tijdschrift’ met zijn
eindeloze boekbesprekingen en zijn dikwijls onbelangrijke, althans onactuele artikelen, is
toch wel zeer onbevredigend.
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daarom wel zeer ingenomen moeten zijn met den invloed der dialektische theologie
valt te betwijfelen. Enerzijds zeker, inzoverre zij de ogen geopend heeft voor kanten
van de christelijke waarheid die te zeer vergeten werden, andererzijds niet, in zoverre
onder haar invloed maar al te vaak een onverplicht werken met grote begrippen de
reële cultuurarbeid moet vervangen. Dat dit laatste niet nodig is, bewijst iemand als
ds. Buskes bv. (en hij niet alleen), die sterk bepaald door de dialektische theologie
juist tot activiteit ten opzichte van de wereld dringt1). Over het algemeen echter
bemerken wij vrij veel van de bedenkelijke kanten dezer theologie.
Niet alleen het apostolicum heeft de aandacht, maar ook een zeer bepaald leerstuk,
dat der incarnatie. Hoewel het wel steeds een belangrijke plaats in de leer heeft
ingenomen, wordt het den laatsten tijd, juist ook in ethische kringen, als zeer
belangrijk, ja als het centrale in de christelijke theologie beschouwd. Verschillende
oorzaken vallen hiervoor te vermoeden. Invloed van de dialektische theologie (men
denke aan Brunners ‘Mittler’) doet zeker mee. In het bizonder zal het de oecumenische
beweging zijn, die hier genoemd moet worden. Deze is in tweeërlei opzicht van
belang. In de eerste plaats heeft het voorbeeld van de Oosterse en de Anglicaanse
kerken, waar de incarnatie centraal geacht wordt, gewerkt. In de twede plaats zo, dat
van het verlangen uit een leerstuk te hebben, dat gewichtig was en waarop alle kerken
zich zouden kunnen verenigen, de leer der incarnatie belangrijk geworden is. Hierin
gevoelt men zich één ‘met de kerk van alle eeuwen’. Eén ook met medeleden van
hetzelfde kerkgenootschap, van wie men overigens vrij ver af staat, ook dit een niet
te vergeten oorzaak voor het centraal stellen der incarnatie. Er is echter nog iets te
noemen. Waar men zo hangt aan de incarnatie, is de invloed der dialektische theologie
gewoonlijk vrij groot. Men is dus doodsbang voor ‘humanisme’, enz, het gevolg is
weer, dat men het verband met de cultuur dreigt te verliezen. Dat wil men echter ook
weer niet en men meent

1) J.J. Buskes Jr., Het Evangelie in de wereld van heden. 1936.
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dit verband theologisch te kunnen handhaven met behulp van het leerstuk der
vleeswording. Het belang hiervan is dan het feit, dat God door de menselijke natuur
aan te nemen, de kloof tussen Hem en de wereld, de mens inbegrepen, heeft gedempt
en een waarborg heeft gegeven van de toekomstige verheerlijking van de gehele
mens. De satisfactietheorie van Anselmus verliest hierbij dan wel sterk zijn betekenis.
Hoe belangrijk het ook is, dat de cultuur en ook de natuur in aanmerking worden
genomen, prof. Van Holk heeft in zijn referaat op de laatstgehouden vergadering van
moderne theologen toch wel overtuigend aangetoond, dat het leerstuk der incarnatie
niet te handhaven is. Hopenlijk verschijnt deze lezing in druk. Dan hoop ik echter
ook, dat degenen die de incarnatiegedachte handhaven, zich op zullen maken om de
argumenten van prof. Van Holk in ernst te weerleggen. Of zij het grondig zullen
kunnen, betwijfel ik, maar zij zijn verplicht het te proberen.
Dit nu gebeurt al te weinig, men poneert meer dan men waar maakt. Zo is het
zeker het geval bij prof. Aalders, die een zeer lijvig werk aan de incarnatie wijdde1)
(‘Ein Buch soll eine gewisse Dicke haben’!). Het stelt echter wel zeer teleur. De
bezwaren en moeilijkheden die rijzen, worden nergens waarlijk ernstig genomen, de
historische gegevens schier naïef gehanteerd, waardoor mede het boek zich eindeloos
herhaalt en uitermate vervelend te lezen wordt. Wanneer het waar is, wat prof.
Windisch eens zeide: ‘Was heisst Theologie studieren? Theologie studieren heisst,
Probleme sehen lernen und einen Versuch machen, sie zu lösen,’ dan staat het er met
het boek van prof. Aalders bedenkelijk voor, want dit ziet wel heel weinig problemen.
Het is echter de vraag, of de aanhangers van de leer der incarnatie zich door prof.
Van Holk zullen laten overtuigen. Het staat te vrezen van niet, waarschijnlijk zullen
zij er weinig aandacht aan schenken, men kent in het algemeen aan rechtzinnige zijde
de vrijzinnige theologie niet of gebrekkig. Dit nu kan praktisch wel eens niet
onbedenkelijke gevolgen hebben. Voor de Nederlandse Hervormde kerk, maar ook
voor de verhouding van oecumenische beweging en Vrijzinnig Protestantisme.
Wanneer kerkelijk of oecumenisch zou

1) Dr. W.J. Aalders, De Incarnatie. 1933.
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worden beslist, dat het geloof in de vleeswording des Woords conditio sine qua non
is om tot een christelijke kerk en dus ook bij de oecumenische beweging te behoren,
zouden de vrijzinnigen er geen plaats hebben. Zo gezien is het I.V.V.C. van groter
belang nog dan onder de vrijzinnigen wel eens beseft wordt.
Wanneer het waar is, wat gezegd is, dat het Protestantisme toch steeds het dogma
wil toetsen aan de Schrift, dan mag men verwachten, dat bijbelstudie ijverig bedreven
zal worden. In deze verwachting wordt men wel enigszins teleurgesteld. De centrale
vragen der theologie eisen zo zeer alle aandacht op, dat de historische wetenschappen
enigszins in het gedrang komen, wat niet zonder gevaar is. Zonder degelijke
historische grondslag wordt systematische theologie licht speculatie1). Gelukkig
leverde de vrijzinnige theologie eindelijk eens een oudtestamentisch proefschrift2).
Er wacht echter nog een teleurstelling, wanneer men zijn aandacht richt op de bijbelse
theologische litteratuur. Men wordt nl. getroffen door een vrij grote verwarring en
dus onklaarheid, analoog aan wat ten opzichte van het dogma te constateren viel.
Ook zonder uitgebreide studie is het duidelijk, dat in het gebruik van den bijbel een
grote willekeur plaats heeft. Men beroept zich in brede kringen op het bijbelwoord
als op het volstrekt gezaghebbende, maar blijkt in de praktijk met den bijbel vrij
willekeurig om te gaan. Nu kan dat moeilijk anders. ‘Er staat geschreven...’, ja, maar
er staat zo veel geschreven en aan welk woord heb ik mij te houden? De verwarring
ontstaat door de ongeoorloofde identificatie van Gods Woord en mensenwoord. Vele
orthodoxe theologen huldigen de orthodoxe bijbelopvatting niet meer. Niet slechts
ethische, maar ook andere. Ik herinner aan Barths leer van de drieërlei gestalte van
het Woord. Ook prof. Haitjema moet hier genoemd wor-

1) Niet kenmerkend voor de huidige situatie, hoewel zeer op de hoogte van den tijd zijn de
beide phaenomenologieën van Dr. Bleeker en Prof. van der Leeuw, nl. Dr. C.J. Bleeker:
Inleiding tot een phaenomenologie van den godsdienst. 1934 en G. van der Leeuw,
Phaenomenologie der Religion. 1933.
2) Dr. M.A. Beek, Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine litterarische
Entwicklung. 1935.
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den. Hij keert zich tegen ‘de dwaling van de vergoddelijking van de menselijke zijde
der H. Schrift’ en zegt, ‘dat wij eerlijk vooralsnog het Schriftprobleem als probleem
moeten blijven aanvaarden, erkennende, dat het in onze moderne cultuur vele
pijnlijk-scherpe kanten heeft’1). Niet steeds echter trekt men uit dergelijke stellingen
de conclusies, die er toch in liggen. Wat Barth in zijn ‘Grundfragen’ in dit verband
zegt, maakt een mens draaierig2). Er volgt immers uit het standpunt van Haitjema,
Barth c.s. dat wij niet zeker meer weten, wat het Godswoord tot de mensen van den
bijbel was. Laat staan, dat wij er zo maar uit zouden kunnen aflezen, wat het voor
ons is. Dit laatste is immers nog geheel iets ander en door dit te vergeten vergroot
men de verwarring nog.
De vraag is toch, welke boodschap de bijbel voor ons heeft. Daartoe moet men
eerst weten, wat de bijbel zegt, waartoe historische exegese nodig is. Daarna komt
de vraag, wat ons dat nu te zeggen heeft. De boodschap van den bijbel voor den mens
van onzen tijd verstaanbaar te maken, is de taak der bijbelse theologie, waarover
prof. Sevenster zeer helder sprak en schreef3). Men spreekt in dit verband ook wel
van theoretische of zelfs pneumatische exegese, waarop de bijbelse theologie als de
systematisering van de resultaten ervan steunt. Het is echter duidelijk, dat bij dit
laatste een sterk subjectieve factor ingevoerd wordt, het geloof van de exegeet en
bijbels theoloog zal mede bepalend zijn voor het resultaat. Wat God mij nu door den
bijbel te zeggen heeft, kan ik niet eenvoudig uit den bijbel aflezen, daartoe is nodig
dat ik zelf mee luister. Er dreigt nu de verwarring van historische en theologische
exegese. Wat wordt zoal niet in den bijbel ingelezen? Het is daarom een verademing
zich nog weer eens te verdiepen in geschriften van prof. Windisch, bv. in zijn
bespreking van Brunners ‘Mittler’ of in zijn boekje over het Christusprobleem, beide
nog steeds zeer actueel, waar hij de onzelfzuchtige

1) Dr. Th.L. Haitjema, Het Woord Gods in de moderne cultuur. 1931, blz. 120. 126.
2) K. Barth, Grundfragen, z.j. (1935), V: Exegese und Geschichtswissenschaft.
3) Dr. G. Sevenster, De liefdeprediking in Evangelie en Humanisme. Oratie. 1933.
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historicus is of in zijn geschrift over de bergrede, waarin hij veel behartenswaardigs
over de verhouding van historische en theologische exegese zegt niet alleen, maar
ook in praktijk brengt1). Het veilige gevoel dat bij lezing van deze geschriften over
iemand komt, schenkt ons ook de dissertatie van Windisch' leerling Dr. J.N.
Sevenster2), waarvan hoofdstuk III: ‘Denkbeelden over Verlossing in de synoptische
evangeliën’ wel het meest de aandacht op zich zal vestigen. Er wordt duidelijk
aangetoond, dat bij de synoptici van een zekere mate van zelfverlossing sprake is en
dat de persoon van Jezus daarbij in het geheel niet zo belangrijk is en zeker niet als
het vleesgeworden woord.
Wat echter nog het meest hindert in veler beroep op den bijbel is, dat men zich
niet bewust schijnt te zijn, al theologisch exegetiserend toch praktisch te staan op
den grondslag der autonomie, weer der reproductieve. Nu kan dat niet anders. Omdat
de bijbel zoveel verschil in inhoud toont, moet men een keuze doen. Omdat men
verder wil weten, wat hij betekent voor eigen tijd, moet men conclusies trekken. Men
moet dus zelf actief zijn. Wat derhalve in den bijbel gezag heeft, Gods Woord, Heilige
Schrift, Openbaring is, kan men niet uit hem aflezen, dat kan slechts het geloof
bepalen, verlicht door den heiligen Geest, gebonden aan de openbaring in den bijbel,
zeker, maar toch het geloof van een mens. Wanneer men de grondslag waarop men
praktisch staat, wilde herkennen en erkennen, zou er al veel gewonnen zijn. Daarbij
treft, dat de vrijzinnigen in werkelijkheid veel ‘schriftuurlijker’ zijn dan andere
theologen, in dien zin, dat zij zich meer trachten te richten naar wat de bijbel werkelijk
zegt. Dit is begrijpelijk, omdat zij minder door dogmatische vooronderstellingen
gebonden zijn.
Met dit alles wil ik niet gezegd hebben, dat theologische

1) Prof. Dr. H. Windisch en Prof. Dr. M.C. van Mourik Broekman, Brunner's ‘Mittler’ 1929.
Dr. H. Windisch, De tegenwoordige Stand van het Christusprobleem. 1925.
Dr. H. Windisch, Der Sinn der Bergpredigt. 1929.
2) Dr. J.N. Sevenster, Het Verlossingsbegrip bij Philo vergeleken met de verlossingsgedachten
van de synoptische evangeliën. 1936.
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exegese af te keuren zou zijn of zelfs dat wij ons niet aan den bijbel gebonden zouden
mogen achten, integendeel. Beide is nodig, ook theologische exegese, die zeer
voedzame vruchten kan opleveren. Ik denk bv. aan Buskes' boek over de Openbaring
van Johannes, dat dit boek ons wel zeer nabij brengt1). Het komt er alleen op aan, dat
men weet wat men doet.
Wie over kerk en kerkelijk gerichte theologie spreekt, denkt van zelf ook aan de
oecumenische beweging. Ik spreek over deze beweging nu niet, reeds een paar maal
kwam zij ter sprake. Veel litteratuur in ons land leverde zij buiten tijdschriftartikelen
niet op, die hier uiteraard niet gerefereerd kunnen worden. Een uitzondering wil ik
maken met het nummer van ‘Internationaal Christendom’, dat de lezingen bevat van
de Twede oecumenische Theologenconferentie in ons land. De onderwerpen houden
verband met de conferentie van Edinburg2). De lezingen handelen over: De totale
Staat (prof. dr. C.G. Wagenaar), Het wezen der Christelijke vrijheid (dr. O.
Noordmans), Totale Staat en Christelijke vrijheid (prof. dr. J. de Zwaan), Over den
Rechtstaat (prof. mr. Paul Scholten), Internationaliteit en Oecumeniciteit (ds. F.
Dijkema) Der heutige Stand der Ökumenischen Bewegung (prof. dr. Adolf Keller)
en Die Lage der christlichen Nichtarier in Deutschland, en zijn zeker de moeite van
het lezen en overdenken waard.
Eén opmerking wilde ik in dit verband toch maken en wel deze. Terwijl het
oecumenisch besef en dus de toenadering tussen de kerken en groepen groeit, ziet
men anderzijds, dat de verschillende groeperingen zich meer bezinnen op eigen
wezen. Dit maakt de spanning tussen de eenheid en de verscheidenheid, die men
beide wil, natuurlijk groot. Er is op kerkelijk erf een soortgelijk proces te bemerken
als in de verhouding tussen de volken.
Dat deze bezinning op het eigene belangrijke resultaten kan

1) J.J. Buskes Jr., De laatste strijd, z.j. (1933).
2) Internationaal Christendom. Orgaan van de Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond
voor internationale vriendschap door de kerken. 20ste Jaargang no. 1/2. 1936.
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afwerpen, toont prof. Lindeboom ons1). Zijn geschiedenis van het Vrijzinnig
Protestantisme kwam in het afgelopen jaar klaar en is een kostbaar en kostelijk bezit
voor de vrijzinnigen. Niet slechts dat het een historisch betrouwbaar werk is, het is
ook uitermate leesbaar geschreven en toont aldoor wel heel duidelijk, waar het om
ging, het geeft dus ‘Ideengeschichte’ in besten zin.
De cultuur eist onze aandacht op. Zij bleek echter niet al te zeer de aandacht der
theologie te verwerven. Het is wel duidelijk geworden, hoe de tijd deze aandacht
tegen is. Toch valt hier wel een en ander te vermelden. Prof. Van der Leeuw schonk
opmerkzaamheid aan de verhouding van godsdienst en kunst2). Volgens den schrijver
is er niet een specifiek religieuze kunst, er is maar één kunst en die is vóór alles kunst,
er is echter een wezenseenheid van kunst en religie, heiligheid en schoonheid treden
telkens weer op met hetzelfde masker. De kunst kan de momenten van het heilige
tot uitdrukking brengen en zo de wereld der religie beelden.
De democratie had de aandacht der religieuze socialisten, die aan haar een bundel
wijdden3), waarin dr. W. Banning schreef over de toekomst der Europese kultuur en
de democratie, dr. H. de Vos over de zedelijk-godsdienstige achtergrond der
democratie, mr. Jan F. de Jongh over socialisme en democratie, mr. M.J.A. Moltzer
over democratie en socialisme, drs. P. Kuin over democratie en ekonomische ordening.
Er is een tijd geweest, waarin de natuurwetenschappen sterk de aandacht trokken,
in het bizonder der moderne theologen, zelfs hun theologie diepgaand beïnvloedden.
Deze tijd is voorbij, maar nu dreigt men in het andere uiterste over te slaan, nl. deze
wetenschappen te negeren. Dit kan niet goed zijn, alleen reeds, omdat de theologie
toch ook zal moeten geven een christelijke wereldbeschouwing, maar deze kan zij
niet geven, wanneer zij geen rekening houdt met het moderne wereldbeeld.

1) Prof. Dr. J. Lindeboom, Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme. 3 delen. 1929, 1933,
1935.
2) Prof. Dr. G. van de Leeuw, Wegen en Grenzen. Over de verhouding van religie en kunst.
1932.
3) De nieuwe maatschappij en de democratie. 1935.
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Wij mogen dan al huiverig geworden zijn voor de ‘Gehäuse’ (Jaspers), die
wereldbeschouwingen zijn, er zonder gaat het toch ook niet. In het gemis aan een
christelijk en godsdienstig verantwoorde wereldbeschouwing heeft dr. Horreüs de
Haas1) trachten te voorzien. Hij heeft het zich daarbij niet gemakkelijk gemaakt, maar
een uitgebreide kennis zich eerst vergaderd van de moderne natuurwetenschappen.
Jammer blijft, dat hij uit zijn gegevens niet meer conclusies heeft getrokken, juist
voor de wereldbeschouwing. Zijn boek wil trouwens meer, het wil ook een redelijk
verantwoorde Godsbeschouwing geven en uit een en ander de praktische
consequenties trekken. Dr. de Haas toont zich hierin de grimmige voorvechter van
een ‘Religion innerhalb den Grenzen der blossen Vernunft’. Zijn boek mist echter
de nodige klaarheid en staat niet op de hoogte van de tegenwoordige problematiek.
Het is wel duidelijk, dat elke theologie een kijk op de mens onderstelt en dus tot een
anthropologie zal leiden. Men zal zich daar tegen nog zo heftig kunnen verzetten2),
dit verzet wordt juist uit een bepaalde opvatting van de mens geboren en zo verzeilt
men toch in een anthropologie. Evenmin als een wereldbeschouwing zal de theologie
alleen een leer van de mens kunnen geven, zij zal met andere wetenschappen samen
moeten werken en ook in dit opzicht oecumenisch zijn. Het facit uit een aantal
wetenschappen minus de theologie trekt M. Scheler3), die in Duitsland gevierd wordt
als de vernieuwer der anthropologie en wiens boekje hierover niet een van zijn minst
belangrijke geschriften is. Het wezenlijke van den mens ligt volgens hem in den
geest, zijn psychophysisch zijn deelt hij met andere levende wezens. Het wezen van
den geest is vrijheid in den zin van openheid voor de wereld, het vermogen tot
objectiviteit, zelfbewustzijn. De theoloog zal hierbij missen een hoofdstuk over de
mens als drager van heiligen geest.
Op de natuurzijde van de mens vestigt Kurt Leese alle

1) Dr. G. Horreüs de Haas, De godsdienstige gedachte in de XXe eeuw. 1935.
2) Prof. Dr. G. van der Leeuw, Inleiding tot de Theologie, blz. 101: ‘Er is in de Theologie
heelemaal geen anthropologie.’
3) M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos. 1930.
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nadruk1). Zijn boek is een doorlopend en indrukwekkend requisitoir tegen het
traditionele Christendom en het idealisme, omdat zij den geest verheven hebben ten
koste van de natuur. Daartegenover brengt hij een reeks van philosophen en theologen
in ere, die met meer of minder succes en meer of minder consequentie deze kant naar
voren hebben gebracht en waarvan verschillende spraken van een natuur in God. Het
komt mij voor, dat wij goed zullen doen, naar den schrijver aandachtig te luisteren.
Inderdaad hebben philosophie en theologie, de eerste nog minder dan de twede,
zelden raad geweten met de natuur, zowel in haar verhouding tot God als vooral in
haar verhouding tot de mens. Een dergelijke houding grijpt diep in, ook in de
praktische levensvragen, men denke bv. aan het huwelijksvraagstuk, het probleem
van het economische leven, enz. Dat allerlei troebele nieuw-heidense bewegingen,
leuzen van ‘Blut und Boden’, ras, dat fascisme en nationaal-socialisme zoveel aanhang
konden krijgen, komt mede, doordat de christelijke theologie op dit punt tekort
geschoten is. Hier ligt een taak, die zij met spoed ter hand dient te nemen. Wat zij
zich meermalen ook wel bewust is. Men wil immers weer ‘existentieel’, van uit de
gehele mens theologiseren.
Het humanisme staat in geen goede reuk momentelijk. Des te nodiger is het, het
waardevolle er in te handhaven. Hier staat meer op het spel dan een theologisch of
philosophisch theorietje. Wanneer aan den mens niet een onschendbare waarde
toekomt, is het niet in te zien, waarom men de cultuur nog zal handhaven. Het gevolg
is dan echter barbarisme, dat reeds dreigt, maar daarmee verzinken ook theologie en
kerk en alle mogelijkheid God te vereren, terwijl praktisch ruim baan gelaten wordt
aan de duivelse krachten. Daarom deed prof. Van Holk een goed werk, toen hij het
christelijk humanisme verdedigde en het fundeerde in het Evangelie2).
Het is juist uit antihumanistische gezindheid, dat de dialektische theologie op het
gebied der anthropologie tekort schiet,

1) Kurt Leese, Die Krisis und Wende des christlichen Geistes. Studien zum anthropologischen
und theologischen Problem der Lebensphilosophie. 1932.
2) Prof. Dr. L.J. van Holk, Waardigheid in onderling verkeer. 1935.
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zoals ook weer gebleken is in de polemiek Brunner-Barth1). Brunner komt op voor
een rest van het beeld Gods in den mens en daarmee voor een aanknopingspunt voor
de openbaring, voor een algemene, natuurlijke openbaring en genade, blijkend uit
de natuurlijke ordeningen, mede met een beroep op Calvijn. Barth wijst dit alles af.
Inderdaad staat Barth sterk tegenover Brunner vanuit hun gemeenschappelijk
uitgangspunt, dat Brunner wil vasthouden. Het is echter de vraag, of dit uitgangspunt
houdbaar is. In feite heeft Brunner meermalen, niet steeds, gelijk, maar wil hij gelijk
houden, dan zal hij zijn uitgangspunt moeten herzien. Maar dat zou hem bij het
humanisme en ‘Freiprotestantismus’ terecht brengen!
Belangwekkend is het na te gaan, welke wijsgeren invloed hebben op de theologie.
Steeds is er invloed te bespeuren en geen wonder, waar beide gedeeltelijk voor
dezelfde problemen komen te staan. Geruimen tijd hebben Hegel en in ons land
Bolland groten invloed uitgeoefend. Wij vonden deze nog bij dr. Haentjens. Ook is
het het positivisme geweest, dat zich deed gelden. Later was het neokantianisme van
Badense of Marburger observantie gezaghebbend. Ook deze tijd is voorbij, zelfs
merkwaardig snel en afdoende beëindigd. Dr. Snethlage, de bekwame verdediger
ener Marburger neokantiaanse godsdienstleer oriënteert zich nu klaarblijkelijk naar
andere landen en houdt zich met andere problemen bezig. Rickert, van wiens
wijsbegeerte Roessingh o.a. een warm aanhanger was, schijnt vergeten, hoewel hij
nog niet lang geleden een nieuw werk publiceerde, waarin ook aan den godsdienst
alle aandacht wordt besteed2). Hij meent, dat de wijsbegeerte ten slotte heenwijst naar
een metaphysisch subject, dat waarde en werkelijkheid verbindt en denkt hierbij aan
Leibniz' monadologie. Ook van invloed van Bergson bemerkt men niet veel meer,
hoewel ook deze een werk gaf, juist gewijd aan zedelijkheid en godsdienst, waarin
hij merkwaardige opmerkingen maakt naar aanleiding van de tegenstelling tussen
een gesloten en een

1) Emil Brunner, Natur und Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth. 1934. Karl Barth, Nein!
Antwort an Emil Brunner. 1934.
2) H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. 1934.
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open levenshouding (zijn - worden), waarbij hij natuurlijk kiest voor de laatste1). Nu
ik toch een Frans boek noem, mag ik misschien wel even de aandacht vestigen op
een ander Frans werk, nl. van Ménégoz2). Uitgaande van het gebed ontwikkelt hij
een soort wijsbegeerte van den godsdienst, die rijkelijk zo reformatorisch is, want
centrerend om de ere Gods, als veel Duitse en Zwitserse zgn. reformatorische
litteratuur, waarin het heil des mensen ten slotte toch wel heel belangrijk is (vandaar
dat men, o Freud, zich zo heftig tegen het humanisme keert). Er zijn zeker bezwaren
te noemen tegen het boek van Ménégoz, zo, dat het wel een ijselijk dikke turf is en
zich vaak herhaalt, maar doordat het veel refereert, kan men nogal eens een gedeelte
overslaan.
De philosophen echter die invloed hebben zijn Nietzsche en Kierkegaard en dus
uit den tegenwoordigen tijd Heidegger3) en vooral Jaspers4). Het is in de tegenwoordige
theologie al existentie wat de klok slaat. Beerling heeft in een prachtig opstel gewezen
op het bedenkelijke van dit alles5). Het meest zal men nog hebben aan Jaspers, wiens
werken toch wel zeer de moeite waard zijn. Toch ontkomt men niet aan den indruk,
dat veel wel wat gewoner gezegd had kunnen worden, maar dan ook zo geweldig
niet geweest was. Zo is de moraal van ‘Die geistige Situation der Zeit’ toch eigenlijk,
wat men vroeger, in ‘liberalistische’ tijden, persoonlijkheidsvorming noemde. Ook
lijkt zijn philosophie veel op een gesaeculariseerde philosophia crucis, zodat het geen
wonder is, wanneer theologen er heel wat uit kunnen halen. Wat in deze denkers
trekt is o.a.

1)
2)
3)
4)

H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. 1934.
F. Ménégoz, Le problème de la prière. 1932.
M. Heidegger, Sein und Zeit. I. 1929. (Hoofdwerk).
O.a. Die geistige Situation der Zeit. 1931.
Philosophie. 3 Bde. 1932. I Philosophische Weltorientierung. II Existenzerhellung. III
Metaphysik.
Vernunft und Existenz. 1935. (Aula-voordrachten te Groningen gehouden. Men bewondert
de toehoorders, die dat al horende begrepen!)
5) R.T. Beerling, Antithesen. 1935. Vier studies over: Goethe als denker. Prolegomena tot een
historisch perspectivisme. Aspecten van het denken in de negentiende en twintigste eeuw.
De existentiephilosophie van M. Heidegger.
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de wending naar het objectieve, het ‘existentiële’1), d.w.z. van den totalen mens
uitgaande, - en veel christelijke terminologie. Het lijkt mij, dat theologisch Tillich2)
toch meer oplevert, ondanks bezwaren tegen zijn ‘atheïsme’, terwijl als philosoof,
ook voor de theologie, in het bizonder voor het kennisprobleem de veel minder
brillante, maar degelijker Nicolai Hartmann3) mij een goede gids dunkt. - Maar het
is niet mijn taak ook nog over theologisch relevante philosophische litteratuur te
referen.
Het gebied der practische theologie wordt niet het drukst betreden in litterair opzicht.
Dat is jammer, omdat de meeste theologen toch predikanten zijn en dus met de
praktijk hebben te maken. Des te meer valt het toe te juichen, wanneer er op dit
gebied iets goeds verschijnt. Zo poogde dr. Fetter de nieuwere psychologische
inzichten vruchtbaar te maken voor de zielszorg4), dr. ter Haar de nieuwere
paedagogische verworvenheden voor de catechese5). Misschien mag hier wel de wens
uitgesproken worden om een goed tijdschrift voor praktische theologie. Zou ‘Ons
Godsdienstonderwijs’ niet hierin omgezet kunnen worden? Men krijgt toch wel eens
den indruk, dat de redactie moeite heeft het gevuld te krijgen.
Overzie ik het bovenstaande, dan besluipt mij een gevoel van onbehagen. Het geheel
is weinig bevredigend ten slotte. Niet alleen omdat vele belangrijke en kenmerkende
werken onvermeld bleven, maar ook en vooral, omdat aan vele wel genoemde onrecht
werd gedaan. Ook al wijst men de strekking en hoofdzaak van een boek af, daarom
kan het in details wel

1) Vgl. Dr. W.J. Aalders, Het woord existentie in het moderne wetenschappelijke spraakgebruik.
Mededeelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Deel 75. Serie
A no. 2. 1935.
2) Vooral: Religiöse Verwirklichung, z.j. (1930).
3) O.a. Das Problem des geistigen Seins. 1933.
Zur Grundlegung der Ontologie. 1935.
4) Dr. J.C.A. Fetter, Menschbeschouwing en zielzorg. 1933.
5) Dr. B. ter Haar Dzn., Catechetische moeilijkheden en mogelijkheden. Bijdrage tot de didactiek
van het godsdienstonderwijs. 1934.
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veel waardevols bieden, dat nu niet tot zijn recht kwam. Men blijft immers meermalen
een schrijver dankbaar om een enkele opmerking, het zuiver stellen van een probleem,
een gelukkige oplossing, een pakkende uitdrukking. Misschien is het ongeluk van
onzen tijd, dat wij te veel willen en te weinig kunnen. Het is alles zo problematisch
geworden, dat men moet beginnen, de problemen zuiver te stellen en blij mag zijn,
een enkel er van iets dichter tot de oplossing te hebben gebracht. De tijd voor
samenvattende werken en allesomsluitende stelsels is nog niet aangebroken. Dat
vergeet men te vaak. Het is dan ook niet aangenaam. Wij hebben echter in onzen tijd
te theologiseren. Dat hebben wij te doen zo goed wij kunnen. Goed wil vooral zeggen,
uitsluitend gedreven door liefde tot de waarheid. Daaraan schort het nogal eens. Het
is ook moeilijk, zich van vooroordelen vrij te maken. Toch zullen wij het met de
waarheid moeten wagen, durven wij dat niet dan zal onze theologie niet deugen.
Durven wij het wel, dan zal ook de kleinste bijdrage tot het geheel der theologie
waardevol zijn. Zo is de theologische situatie heden.
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Duits-Joodse symbiose
Open brief aan H. Marsman
Door Dr. G.D. Knoche
Ter Inleiding
In de ‘Groene Amsterdammer’ van 29 Februari 1936 schreef ik in een aan Vestdijk
gerichte ‘Brief over Litteratuur’ naar aanleiding van het werk van Franz Kafka o.m.
het volgende:
‘Ik weet niet of jij het met mij eens bent, dat er onder de geëmancipeerde, westersche
joden, voor zoover zij duitsch schrijven of duitschers zijn, vrijwel geen één auteur
is van den eersten rang, van het formaat van Gerhart Hauptmann en Thomas Mann,
om de rang der genieën buiten beschouwing te laten. Er is in Wassermann, in Stefan
Zweig, in Feuchtwanger zelfs in hooge mate, altijd iets erg onbevredigends en ik
geloof dat dit hierin zit dat zij, afgezien van de vraag naar de waarde van hun talent,
geen volkomen synthese tusschen joodsch en “westersch” denken en voelen hebben
bereikt. Daardoor blijft er een branderige, troebele onvoldaanheid in hun wezen, die
de lectuur van hun werk soms vrij ongenietbaar maakt. Ik meen, dat jij groote
bewondering hebt voor “Barbara” van Franz Werfel en voor vele boeken van Brod,
en ik zelf heb het in hooge mate voor het proza van Hofmannsthal, maar dit blijven
uitzonderingen. Ik wil vooral niet besluiten tot een theoretische onverbindbaarheid
van joodsch en westersch geestesleven, maar ik constateer wel dat in het streven naar
de synthese daarvan velen als slachtoffer vielen, en mijn sympathie voor Kafka ligt
zeker ook voor een deel in het feit dat bij hem van een streven naar die synthese geen
sprake is. Kafka is een jood zooals het Oude Testament ze bevat.’
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Het is ongetwijfeld deze passage van mijn oppervlakkige beschouwing geweest, die
Dr. Knoche aanleiding gaf tot zijn brief.
H. MARSMAN

Geachte Heer,
Mag een onbekende u zeggen, met welk een belangstelling en dankbaarheid hij uwe
uiteenzettingen in ‘de Groene Amsterdammer’ over de Duits-Joodse literatuur gelezen
heeft? Ik zie hierin almee het diepste en meest rake, wat tot nu toe niet alleen over
dit engere gebied, maar wat in 't algemeen gezegd is over de verhouding van den
Europeesen- en in 't bijzonder den Duitsen Jood tot Europa als geheel, als een
gemeenschap van bloed, beschaving en overlevering.
Ik meen echter, dat van 't genoemde verschillende punten een meer uitgebreide
gedachtenwisseling waard zijn. Wanneer ik mijn indruk al vooruit mag zeggen van
uw standpunt tegenover het verschijnsel: de Duitse (resp. de Europeese?) Jood, dan
zou ik op een wijze, die de zaak misschien te scherp toespitst, of haar eenigszins
vergroft, willen zeggen, dat u - wat de verste draagwijdte van uw woorden aangaat
- tegenover den symbiontischen Jood antisemitisch, tegenover den nationalen Jood
philosemitisch staat. Dat u dus, zelf niet-Jood en niet-Hitleriaan, het streven van het
Zionisme en het Nationaalsocialisme begunstigt.
Het kan voor mij er hier niet om gaan, mij voor of tegen het Zionisme te verklaren.
Ongetwijfeld heeft het een zeer grote waarde voor de Oostjoden, die op elkaar gepakt
wonend, hun oerjoodse karakteristieke eigenschappen bewaard hebben; zoals dit ook
absoluut niet anders kon, aangezien bij het zeer grote aantal en het nauwe op elkaar
leven van deze mensen de aanrakingsvlakken van den enkeling met de niet-Joodse
buitenwereld maar uiterst klein moesten blijven. Hier is een symbiose en een opgaan
in de niet-Joodse wereld absoluut onmogelijk, en hier is bij het in den laatsten tijd
steeds sterker wordend gevoel voor volk en ras bij Joden en niet-Joden het scheppen
van een Joods nationaal tehuis en Joods nationaal middelpunt nodig en gewenscht.
In de twede plaats
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is dit ook 't geval ten opzichte van de bedreigde Joden van Midden-Europa en van
die Joden van West-Europa, die het geloof aan de mogelijkheid van een symbiose
en aan de soliditeit van de bestaande symbiontische werkelijkheid verloren hebben.
Even onbetwistbaar is het, dat deze beweging tot een geestelijke, zedelijke en
vitale vernieuwing in brede kringen van het Jodendom, juist ook van het Duitse
Jodendom heeft geleid. Vertellers en denkers als Buber, geleerden en vertalers als
Rosenzweig, geschiedschrijvers als Kastein hebben een betekenis verkregen, die ook
de niet-Jood en de niet-zionistische Jood moeilijk kan ontkennen.
Daarnaast echter moeten wij, graag of niet, het historische feit toegeven, dat er
een groot aantal Duitse Joden is, die voortgekomen zijn uit die eeuw van Joodse
symbiose, die met Moses Mendelsohn, Napoleon en Freiherr von Stein is begonnen.
Van dit historisch feit gaat zulk een kracht en verstrekkende invloed uit, het heeft
een zodanig nieuw slag van Joden geschapen, het oude type tot in zijn diepste kern
zoo veranderd en aan dit type wederom zulk een enorme mogelijkheid tot actie en
zoo grote invloed gegeven in de hun vroeger onbekende omgeving, dat het toch niet
geheel gerechtvaardigd en logisch lijkt, de volgende vraag in het middelpunt van de
discussie te plaatsen: of deze symbiose, deze uiterlijke en innerlijke assimilatie, dit
zich inleven en deze vermenging in ieder op zichzelfstaand geval heeft geleid tot een
volkomen harmonie en tot een evenwicht, tot een vereffening van de gegeven
tegenstellingen en tot een volkomen bevrediging van den symbiontischen Jood zèlf
en van zijn omgeving. Ook de reeds in 't algemeen en hier nog in sterkere mate zo
netelige vraag naar het verschil tussen genie en talent, tussen geesten van den eersten
en den tweden rang, is hier toch eigenlijk niet op haar plaats.
Zij is niet op haar plaats, als men ook maar een paar minuten overweegt, wat dit
honderdste deel van de Duitse bevolking in minder dan een eeuw tot de opbouw van
de Duitse beschaving en het Duitse bedrijfsleven heeft bijgedragen: de muziek van
Mendelsohn-Bartholdy tot Kurt Weil,
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om nog te zwijgen over zoveel dirigenten van den eersten rang; de bouwwerken van
een Mendelsohn en een Messel; de oeconomische scheppingen van een Emil
Rathenau, Ballin en Wertheim; het oeconomische, politieke en geestelijke werk van
een Walter Rathenau; de wetenschappelijke prestaties van een Einstein, Freud,
Ehrlich, Hertz (de laatste een half-Jood met een physiek overwicht van het Joodse
element). Dit alles vormt een geheel - en in 't licht van deze beschouwing gezien een eenheid van een zodanige stil-overtuigende kracht, dat men, wanneer men zich
tegenover haar geplaatst ziet en men haar rustig op zich laat inwerken, twee vragen
eenvoudig overbodig vindt: of dat alles daden van den eersten of tweden rang zijn;
en ten twede, of deze mensen van de daad allen menselijke harmonie bezaten en om
zich heen verspreidden.
Zeer zeker zou men mij hier in de rede kunnen vallen en zeggen, dat het bij u,
geachte Heer, immers juist niet om mensen van de daad, maar om scheppende
kunstenaars ging; en dat die actieve naturen alleen de materiele cultuuropbouw
vertegenwoordigen, terwijl de literaire kunstenaars meer de eigenlijke representanten
en interpreten zijn zouden van het menszijn. Hierop zou ik dan antwoorden: dat men
zonder gevoel voor maat en harmonie in zich te dragen geen muziek, schilderijen en
bouwwerken scheppen kan, maar in ruimere zin ook geen oeconomische
ondernemingen en wetenschappelijke ontdekkingen tot stand kan brengen; vooral
niet zulke als van Freud en Einstein. Ja zelfs, om scheppend werkzaam te zijn, moet
men evenwicht en innerlijke harmonie in zeer bijzondere mate bezitten; zij zijn zeer
essentiëele elementen van de genialiteit, maar ook van het werk van een talent.
Maar dit zou mijn voornaamste antwoord niet zijn. Integendeel eer dit, dat u,
Mijnheer Marsman, met den Duits-Joodsen symbiontischen schrijver helemaal niet
alleen dezen, maar den symbiontischen Jood in 't algemeen bedoelde; en dat het
bijgevolg in een bespreking van uwe uiteenzettingen onverschillig is, met welk
maatschappelijk type van den symbiontischen Duitsen Jood men begint. Maar ik wil
geenszins loochenen, dat de schrijver, de dichter een bijzonder gevoelige antenne is
voor zielstrillingen, een seismograaf, die naar buiten bij-
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zonder fijn reageert op reeds aanwezige of dreigende gevaren voor de vitale kern
van den mens, anders gezegd, zijn eigen ik.
In geen geval zou ik echter de vraag statistisch hebben aangepakt, zoals u, geachte
Heer, het doet. Want wie, die een gevoel heeft voor rechtvaardigheid in statistiek,
kan het eene procent van de gehele Duitse bevolking, de 5 of 10 procent van de
Duitse bourgeoisie, die de Duitse Joden tot nu toe uitmaakten, verwijten, dat zij niet
evenveel schrijvers van den eersten rang of misschien in 't geheel geen hebben
voortgebracht als de andere 99 procent? En dat nog wel, nadat nog maar
honderdvijfentwintig jaar geleden de voorouders van dit ééne procent meestal de
Duitse taal niet konden lezen en schrijven, en deze slechts in een jargon konden
uitspreken, dat haar misvormde. En dat nog wel, nadat zij een bijna ontelbare schare
van schrijvers van op zijn minst - wat ook door u wel niet betwist wordt - den tweden
rang in die enkele decenniën hebben voortgebracht?! Ik vraag nog eens: is zulk een
statistiek wel rechtvaardig?
Ten twede waag ik het te betwisten, dat het tegenover elkaar stellen van Gerhart
Hauptmann en Thomas Mann aan de eene kant, en Jacob Wassermann, Stefan Zweig
en Lion Feuchtwanger aan de andere kant in elk opzicht een gelukkige keuze is; niet
alleen voor de vergelijking van deze Joodse Duitsers met die Duitsers naar den bloede,
maar reeds om het naast elkaar stellen van namen binnen elk van de twee groepen.
Het komt mij n.l. voor, dat Hauptmann (als wij Gerhart Hauptmann zeggen, bedoelen
we allen den jongen Hauptmann) als dichter en als mensch een veel wijder gebied
omspant niet slechts dan de genoemde Joden, maar ook dan Thomas Mann. De talrijke
figuren uit zijn sociale wereld die waarlijk aan de overvloed van gestalten in de gotiek
doen denken (helaas kent men in het buitenland meestal slechts ‘de Wevers’); in
andere werken weer de romantische en mythische kracht, de wijsheid, verenigd met
poëzie in de ‘Ketter van Soana’, dat alles maakt dat hij niet geschikt lijkt, om zonder
meer met Thomas Mann in één adem genoemd te worden. Thomas Mann, die met
een paar mooie boeken, o.a. ‘de Buddenbrooks’ en ‘Koninklijke Hoogheid’ veel
beloofde, daarna echter in zijn ‘Zauberberg’ waarin hij einde-
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loos verstandelijk met problemen speelt, zeer teleurstelde, en wiens verschijning als
geheel minstens zo dicht bij 't gebied van den ‘Zivilisationsliterat’ (om dit door
hemzelf gevonden begrip te gebruiken) als bij dat van den dichter staat. Wil men
tegenover Joodse disharmonie, vervreemding van de natuur, enz., Duitse
evenwichtigheid, artistieke eenvoud, innerlijk rustige diepte der ziel, eenvoudige
schoonheid van taal stellen, dan beschikt men daarvoor over een overvloed van
andere namen, dan van den eigenlijk ‘verjoodsten’ wereldstadmens en
gedachtenjongleur Thomas Mann: Rudolf Binding, Hermann Hesse, Hermann Stehr,
Wilhelm Schäfer, Carl Hauptmann (de broeder van Gerhart) en een ontelbare rij van
anderen. Een ongelukkiger keuze dan juist die van Thomas Mann kon men mijns
inziens in dit geval dus niet doen.
Evenzo is het gesteld met de samenstelling van de reeks namen aan de Duits-joodse
kant door u, geachte Heer. Ondanks uitnemende prestatie's heeft Lion Feuchtwanger
tot nog toe niet verdiend, dat men hem in één adem noemt met Wassermann en Stefan
Zweig. Tevens is hij trouwens diegene van de drie, die het eerst aanleiding geeft om
hem in tegenstelling tot schrijvers van Duitschen bloede te noemen. Wel bezit hij
een volstrekt Europeese uitbeeldingsgave en verzadigdheid van kleuren, die echter
ver verwijderd ligt van de gebieden van de Bijbel, van de Talmud en het ghetto, waar
een geheel andere wind waait; en toch is er in Feuchtwangers werken iets dat in
Europeese zin moeilijk te omschrijven is, iets dat geestelijk en psychisch niet
geabsorbeerd is, iets wat den Europeesen lezer in zijn diepste wezen niet ligt.
Ook hier dringen zich verschillende namen op, die veel beter dan Feuchtwanger
dàt demonstreeren, wat ik het ongare deeg van het Europees-Joodse mengsel in den
Duitsen Jood zou willen noemen; aan welke woorden u, Mijnheer Marsman, kunt
zien, dat ik het door u aangewezen feit, resp. feitencomplex, geenszins geheel betwist;
slechts omvang en betekenis ervan zien wij verschillend. Mij komt dus in dezen zin
een andere Jood als typisch voor: Arnold Zweig. Als ik zijn oorlogsromans ‘Sergeant
Grischa’ en ‘Erziehung vor Verdun’, doorlees en doorblader, dan weet ik nooit, wat
ik eerder moet zeggen: ‘Hoe juist, maar hoe doordringend joods!’ of: ‘Hoe
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doordringend Joods, maar hoe juist!’ Ik geloof, dat wat Arnold Zweig en zekere
andere Duitse Joden betreft deze wanverhouding tussen de zuivere waarde van
prestatie en gezindheid en het nietgeabsorbeerde, nietgezonde, met één woord: het
afstotende, de oorzaak is, dat vele Noord-Europeanen, maar ook symbiontische Joden
het met deze uitroep eens zullen zijn. Gaarne wil men bij Arnold Zweig de zwaarte
van het doorgestane leed erkennen, zijn gave het in zich op te nemen, het menselijk
te verwerken, zijn zuivere houding tegenover de wereld, zijn teerheid van gevoel,
zijn gave van beschrijven, en gaarne waardeert men dit alles, als achtens- ja
bewonderenswaardig. Maar dan worden ook negatieve bijproducten van de assimilatie
voelbaar: het ijdele, het egocentrische, het verstandelijke en cerebrale, een bepaalde
joodse breedsprakigheid (in West-Europa zou men het weliswaar ‘Duitse
breedvoerigheid’ noemen!) en men is ontstemd en de nasmaak blijft ondanks alles
meer negatief dan positief - wat 't gevoel betreft, terwijl het verstand ja zegt. Het lijkt
mij, dat men hier te doen heeft met zulk een typerend geval, waar de symbiose, ten
minste in veel opzichten, niet gelukt is en in plaats daarvan een dikwijls oppervlakkige
assimilatie gekomen is. En hier heeft men ook 't gevoel, dat een diep verworteld zijn
in het zuiver-joodse, niet alleen ideëel, maar ook substantiëel, voor de bedoelde
persoon beter was geweest. Hier komt achter de volmaakte mensheidsprediker maar
al te zeer de onvolmaakte Jood te voorschijn. Zijn wij dit met elkaar eens, Mijnheer
Marsman?
Geheel anders komt mij 't geval Stefan Zweig en Jakob Wassermann voor. Ik wil
het paard bij de staart beginnen op te tuigen en van te voren toegeven, dat ik deze
twee Duitse Joden weliswaar geenszins met Gerhart Hauptmann, wel echter meer
of minder met Thomas Mann op één lijn stel (ofschoon ik bij nauwkeuriger
beschouwing eigenlijk, als ik het alleen voor 't zeggen had, eervollere
vergelijkingsobjecten zou uitzoeken, zie boven). Stefan Zweig bezit wel voor een
dichter een opvallend ontwikkelde, scherpe en geconcentreerde intellektualiteit, en
deze is zeer zeker Joods erfdeel. Hier echter, in tegenstelling met zijn naamgenoot
Arnold lijkt, tenminste in ruime mate, de fout wel vergeeflijk, wel toelaatbaar,
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ja, ze wordt in zekere zin tot een deugd, tot kracht. Want hier hebben wij aan de
andere kant met een levensvolheid en sappigheid als van Shakespeare en Goethe te
doen, met iets van hun manier het leven aan te vatten - ‘und wo ihr's packt, da ist es
interessant’ - iets van hun neutraliteit tegenover alle partijwezen, temperamenten en
levensomstandigheden, 't geen tegelijk scheppend subjectivisme is, iets van hun
relativisme, dat alles relativeert, tot slechts nog iets absoluuts over blijft: het eeuwig
kloppende mensenhart. Dat alles is in de hoogste graad Europees, ja
renaissance-Europees, dus in dubbele mate onjoods, zoowel talmud- als ghettojoods.
Hier schijnt dus de symbiose in zeer ruime mate gelukt - misschien zelfs volkomen,
voor honderd procent, absoluut? wie zou dat op een goudschaal willen afwegen, te
meer, daar er ook zoveel ‘Ariërs’ zijn, die hun symbiose, hun samensmelting van
tegengestelde elementen nog niet voltooid hebben.
Wat overigens van Stefan Zweig den groten dichter maakt, maakt tegelijk van
hem den groten biograaf. Laten we toch niet vergeten, wanneer we hier over Duitse
Joden spreken, dat de grote lijn van de Duitse biographie in de laatste twintig jaar
voornamelijk door drie Duitse Joden wordt voortgezet: Stefan Zweig, Friedrich
Gundolf en Emil Ludwig - weer drie namen, waarbij men aarzelt, of men ze in één
adem mag noemen. Emil Ludwig, de scherpziende, dramatisch bevleugelde, die
echter toch met zijn uitgesproken Joods-toegespitst journalisme eveneens tot de
problematische figuren van de Europees-Joodse symbiose moet gerekend worden,
en aan de andere kant, behalve Stefan Zweig: Friedrich Gundolf, de biograaf van
Goethe, van Shakespeare en van Kleist, de zuidwest-duitse Jood en vriend van Stefan
George, die evenals diens hele kring zoveel zuidwestduitse helderheid en fijnheid,
zoveel klaar-bezonnen romaanse kunstvreugde bezat.
Onder de door u genoemde namen doet zich, naar ik meen bij Jakob Wassermann
weer een geheel ander geval voor, dan bij Stefan Zweig, wanneer men beiden in de
lijst van uwe uiteenzettingen plaatst. Wassermanns wezen lijkt mij namelijk werkelijk
heel bijzonder naar uw gedachtengang op de problematiek van de Europees-Joodse
en de Duits-Joodse symbiose te wijzen. Niemand zal intussen kunnen betwijfelen,
dat
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hij een verteller, beschrijver, beschouwer van het leven, een dichterlijk visionair vol
scheppende fantasie is, dus ook weer iets absoluut Europees, iets volstrekt onjoods
in den zin van de oude, autarkische Joodse beschaving, die streng kerkelijk bepaald
is, in den grond niet kunstzinnig en in haar grensgebieden, waar de kunst een rol
speelt, voornamelijk gericht naar de allegorie en de lyriek, vreemd staande tegenover
de onderling zo nauw verwante Europeese kunstrichtingen: de roman en het drama.
In Wassermanns werken zit echter wel diep verborgen een brandende onrust, die
ten slotte ongestild blijft, een zoeken, dat de hoogste vervulling niet bereikt, zelfs
daar, waar de dichter duidelijk van verlossing spreekt. Dat geeft den lezer, die in
boeken niet alleen ontspanning, maar ook hulp bij de opbouw van zijn eigen wezen
zoekt, werkelijk een gevoel van onbevredigdheid. Minder dan veel andere schrijvers
geeft Wassermann door zijn kunst iets van de loutering en verlossing, die de Griek
uit de oudheid in zijn drama zocht en vond. Deze negatieve indruk wordt nog versterkt
door de ongewone breedvoerigheid, die hier echter beslist niet zoals bij Arnold Zweig
ijdele praatzucht betekent, maar de bekende Duitse wijdlopigheid en over-grondigheid,
die de West-Europeaan onplezierig vindt. In dit speciale geval (er doen zich bij de
Duitse Joden nog veel dergelijke gevallen voor) heeft het verworteld-zijn in het
Duits-Europeese dus ook dank zij het Duitse element zelf, een negatief te waardeeren
tendentie in zijn wezen gebracht!
En toch is de mens en schrijver Wassermann aangrijpend zoals nauwelijks een
andere Duitse schrijver van zijn tijd. Is hij al geen leider, dan is hij toch een zoekende
medebroeder. En wat voor een zoekende is hij! Welk een kenner en omploeger van
zijn eigen hart en van dat van anderen! In onze zo diep gezonken tijd moeten wij
niet zo veeleisend zijn, niet alles tegelijk verlangen, niet in eens het gehele
Augustinische ‘Ons hart is onrustig, tot het rust vindt in U’. Laten wij tevreden zijn,
wanneer een, die ondanks alles, een begenadigde is, zijn onrustig hart, ons aller hart
voor ons openlegt en doorgrondt - ook wanneer hij hier beneden de volkomenste rust
niet vindt. Is dat Joods? symbiontisch-Joods? Is het Faustisch-Duits? Europees?
Menselijk?

Het Kouter. Jaargang 1

271
Het is onverschillig, hoe het (niet al te belangrijke) antwoord daarop uitvalt; ten slotte
beslist de kwaliteit. Een grote zoekende, onbevredigde, onbevredigende mens heeft
meer invloed dan honderd oppervlakkige, verzadigde, bevredigde en bevredigende
lieden.
Zover over de speciaal door u genoemde namen. Nu echter het principiëele. Want u
beperkt u er wel toe over schrijvers te spreken, maar uw bedoeling strekt zich gelukkig
uit tot het mens-zijn. Ik vergis me immers niet, als ik in het middelpunt van uw
uiteenzettingen deze twee beweringen zie: dat veel Duitse Joden (of de meesten, of
allen?) die naar een Europees-Joodse synthese streven, het slachtoffer van dit streven
worden, met andere woorden dus: dat dit streven hun mislukt, en dat Europa bij zijn
worstelen om redding uit de ketenen van het hedendaagse Europeese barbarisme
geen hulp bij den symbiontischen, maar alleen bij den bewust Joodsen Jood kan
vinden. Wil men hierop antwoorden, dan moet men in de eerste plaats weer toegeven,
dat het Zionisme een zegenrijke invloed op brede kringen van het Jodendom heeft
gehad en daardoor ook in de niet-Joodse wereld stimuleerend en bevruchtend gewerkt
heeft. Maar nòch het feit van het Zionisme, nòch zulk een waardering ervan, ontnemen
aan het andere, tot een historische macht geworden feit van de Duits-Joodse en
Europees-Joodse symbiose zijn betekenis.
Hier boven werd al een en ander opgenoemd uit de actie van den Duitsen Jood op
bijna ieder gebied, waar mensen werken en daarmee werd gewezen op zijn aandeel
in en zijn invloed op de geheele Duitse ontwikkelingsgang. Maar ook omgekeerd,
hoe diep de Duitse Joden in deze eene eeuw wortel geschoten hebben in 't gehele
Duitse leven, er in zijn opgegaan, er zich ingeleefd hebben, en tot in het diepste merg
de omvormende invloed ervan hebben ondergaan, zodat men - ondanks alle door de
jaren heen bewaarde gemeenschappelijke trekken - kan zeggen, dat hier, vergeleken
met de voorouders uit het ghetto, iets als een ander volk, of hoe men deze
gemeenschap anders noemen wil, is ontstaan, verschillend van die voorouders in het
goede zoowel als in het kwade. Het komt mij trouwens in 't algemeen voor, dat de
weten-
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schap - in haar verschillende takken, zoals biologie, psychologie, opvoedkunde,
volkenkunde, anthropologie en bovenal ook geschiedenis - nog lang niet genoeg
heeft duidelijk gemaakt, dat in den mens zonder meer, in den oermens, den
autochthonen mens, in meer of mindere mate alle menselijke eigenschappen als
kiemfactoren vervat en besloten zijn, en dat uit die eigenschappen door velerlei
uitwendige invloeden van klimaat en land, van historische ervaringen, van vreemde
overheersching of door een milieu van vreemde meerderheden, soms ook van vreemde
minderheden, een zeer vèrstrekkende en beslissende, positieve en negatieve keuze
onder die kiemfactoren gedaan wordt. Hierbij worden aan de eene kant eigenschappen
gekweekt, doordat ze door gunstige omstandigheden bevorderd of door ongunstige
geprikkeld werden, terwijl aan de andere kant door gebrek aan noodzakelijkheid of
mogelijkheid eigenschappen onderdrukt of verwaarloosd worden, zodat zij zodoende
in het duister van het onbekende achterblijven.
Misschien bestaat er voor deze verschijnselen nauwelijks een passender voorbeeld
in de wereldgeschiedenis dan de Duitse en Europeese Joden van de laatste eeuw. In
deze korte spanne tijds zijn uit dorpsmarskramers koninklijke kooplieden van 't slag
van een Ballin opgestaan, uit plattelands-rabbies, wier invloed zich beperkte tot joden
van een tiental dorpen, de wereld in beweging brengende onderzoekers van het
formaat van een Freud, uit uitgeslotenen uit de maatschappij, ministerpresidenten
en vice-koningen. Deze uitgesproken lafaards uit 't ghetto leverden direct na hun
bevrijding voor de Duitse oorlogen tegen Napoleon van 1813 tot 1815 vele honderden
van vrijwilligers, onder welke tientallen tot officier werden bevorderd. Honderd jaar
later in de wereldoorlog (een dergelijke zakelijke vaststelling uit het verleden betekent
immers nog geen verheerlijking van de oorlog) vielen meer dan 12.000 Joden, en
als men de gedoopte Joden, Joden zonder kerkgenootschap en Halfjoden meerekent,
dan zal het aantal van de gevallen niet-Ariërs van Duitsland niet ver van de 25000
zijn. Even verwonderlijk moest het bij de eeuwenlange uitsluiting van Joden van de
militaire dienst zijn, dat in twee van de grootste Europeese landen uit de 19de en
20ste eeuw,

Het Kouter. Jaargang 1

273
het in de meest bedreigde toestand twee Joden waren, die met een initiatief en energie
zonder weerga geweldige legers uit de grond stampten. Tegenover zulk een
reusachtige verandering van de Joodse substantie op ieder gebied, binnen een enkele
eeuw, is het een reus met spelden prikken wanneer men bezwaren als die van de
‘mislukte Joods-Europeese synthese’ uit. D e z e s y n t h e s e i s n i e t m i s l u k t ,
zij is niet eens gelukt: zij is een historisch feit geworden
e v e n a l s d e k r u i s t o c h t e n ,d e F r a n s e r e v o l u t i e ,d e w e r e l d o o r l o g .
Als niet de zoeven ontwikkelde leer van de invloed van milieu en geschiedenis
op het activeeren en omzetten van aangeboren kiemfactoren (hetgeen, terloops gezegd,
een zelfstandig agerend en reagerend raselement niet uitsluit), als niet deze leer, de
totale verandering van de Joodse substantie in een variatie der substanties van Europa,
resp. van een bepaalde nationaliteit, zou verklaren, dan zou men waarlijk geneigd
zijn, in deze verrassend snelle en omvattende metamorphose een analogon te zien
van het eveneens moeilijk te begrijpen proces van de volledige substantieverandering,
van de substantievernieuwing, van de transmutatie, waarvan de middeleeuwse
alchemie droomde en die de nieuwste chemie weer heeft ontdekt.
De Europees-Joodse symbiose is een feit, dat in het verleden en niettegenstaande
zware schokken ook in de tegenwoordige tijd vast verankerd is. Maar ook een
toekomst is voor haar weggelegd. Bewegingen, die met pioniers en fakkeldragers
beginnen zoals de Hollands-Joodse Spinoza en reeds een eeuw vóór dezen met den
Fransen half-Jood Montaigne, deze, een dubbel symbool van de Europees-Joodse
symbiose - physiek van gemengde afkomst, geestelijk als schrijver van Europees
formaat - zulke bewegingen doven niet uit als nachtkaarsen.
Voorloper en toch tegelijk ongeëvenaard hoogtepunt te zijn van deze symbiose,
aan welke hij voorafging: dat is de zeer merkwaardige dubbele rol, die Spinoza te
vervullen had. Ketter tegenover zijn eigen geloofsgemeenschap, vriend van de
leidende Hollandse staatslieden, de gebroeders de Witt en enige christelijke geleerden
en sectariërs, niet als Christen
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gedoopt en toch ‘overgegaan’ tot het Europeërdom, zo staat hij als het zuiverste
symbool van Europees-Joodse symbiose voor ons. De namen van de Joodse leiders,
die hem veroordeelden, zijn vergeten; z i j n wereldroem straalt nog. Dat geldt zelfs
voor de Joden; ook zij hebben zijn Joodse vijanden vergeten; hem, den symbiont,
eren zelfs, meer of minder zacht in hun kritiek op den ketter, de meest rechtzinnigen
en meest nationaalbewusten onder de tegenwoordige Joden. Het behoort alleen tot
het tragi-komische van het wereldgebeuren en zijn paradoxen, dat het gehele
Jodendom een revisieproces tengunste van zijn ‘afvallige’ voert. Evenals het een
dergelijk proces sedert enige decenniën voert ten gunste van zijn grootsten symbiont,
den man van Nazareth.
Hoe ver het symbiontisch gebeuren ook al voortgang heeft gehad onder die Joden,
die van symbiose als tendenz niets willen weten, voelt men bij het aanhoren van de
klachten uit het zionistische Palestina: een groot deel van de Zionisten uit Duitsland
zou zijn gehele Duitse (of als men daar schrijft: ‘Duitse’) aard naar Palestina
meegebracht hebben. Dat betekent immers niets anders dan dat mensen, die zelf
geloofden, alleen zionisten, Joodse Joden, Joden ‘uit’ Duitsland te zijn, in
werkelijkheid ook Duitse Joden waren. Nog veel sterker zijn die gevallen, waarin
Joden, die naar Palestina geëmigreerd waren, na korte tijd naar Europa terugkeren,
omdat ze het in die omgeving die een hun vreemd nationaal karakter droeg,
eenvoudigweg niet kunnen uithouden. Hier slechts een enkel geval: een Jood uit
Duitsland die jarenlang overtuigd Zionist is, aanhanger van de politiek rechtsstaande
Joodse partij van de revisionisten, een jurist, emigreert met vrouw en kinderen uit
Duitsland naar Palestina, waar hem dadelijk een betrekking wordt aangeboden als
politie-inspecteur. Na korte tijd keert hij met vrouw en kinderen naar een ander
Europees land terug, zonder die betrekking te hebben aangenomen. Redenen: zijn
vrouw kon het klimaat niet verdragen! hij zelf kon het in de Oost-Joods en
Oosters-Joods georienteerde omgeving niet uithouden! Als men zo iets hoort, dan
kan en mag men vragen, afgezien van partijstrijd, van gelijk of ongelijk hebben:
Bestaat er een realiteit, die de Joods-Europeese symbiose genaamd wordt, of bestaat
ze niet? En daarop
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kan men toch niet twee, maar slechts één antwoord geven.
De meeste West-Europeese Joden, vooral ook de Duitse Joden vóór de tijd van
het huidige régiem, zijn (resp. waren) weliswaar zo voorzichtig, zich niet aan de
mogelijkheid bloot te stellen, dat men hun daar ginds hun meegebracht Duitser- of
Nederlander-zijn enz. verwijt. Zij blijven thuis, beleven hun nationaaljodendom aan
de schrijftafel van den letterkundige en aan de bestuurstafel van een of andere
vereniging, leven als 1 procent meer of minder tevreden onder de andere 99 procent,
laten het zuiver Joodse leven in Palestina aan een kleine minderheid der hunnen over
en ontkomen op die manier aan de beproevingen van den candidaat voor inspecteur
van politie. Met meer ernst gezegd: ze hebben een compromis gesloten tussen
ras-bewust Jodendom en de symbiontische toestand, die voor hen toch meer of minder
een deel van hun bestaan is geworden.
Welk een diep ingewortelde macht de symbiose in het leven van den Europeesen
Jood (en niet te vergeten: van den Amerikaansen, Australischen en Zuid-Afrikaansen
Jood) ook geworden moge zijn, we zullen toch daarbij niet het stukje waarheid over
het hoofd zien, dat vervat is in de klachten van de Joodse en niet-Joodse tegenstanders
der Europees-Joodse symbiose. Het samenpersen van de Duitse Joden in de middelste
en bovenste lagen van de stedelijke bevolking, en daarbij nog meestal in heel speciale
stadsberoepen, zonder verband met een nieuw bloed aanvoerende
plattelandsbevolking, moest een invloed op de waarde van de Joodse substantie
uitoefenen, die veel gevaren meebracht. Hiertegen had echter het symbiontische
proces zelf een remedie geschapen in den vorm van de gemengde huwelijken (vóór
het tegenwoordige Duitse régiem: in Berlijn 40 procent van alle huwelijken met een
Joodse partner). Deze voerden het eene procent Duitse Joden de sociaalbiologische
bloedskringloop binnen van de 99 procent Duitschers naar den bloede met hun
gedurige vernieuwing door den boerenstand. Hiertegen verzetten zich grote kringen
van het Duitse volk ten slotte vooral hierom, omdat er tengevolge van het later
immigreeren van Oost-Joden naar Duitschland geen einde aan dit symbiontische
proces van de physieke kant te zien was.
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Niet te ontkennen is verder, dat de genoemde bedreiging van deze Joodse substantie
van de sociaalbiologische kant uit ook zijn uitwerking op de zedelijk-geestelijke aard
van den Duitsen Jood getoond heeft, en dit ten dele ook weer tot uiting is gekomen
in de Duits-Joodse literatuur, waarvan wij waren uitgegaan. Die belemmeringen van
sociaal-biologische aard met de er aan gepaard gaande vervreemding van de natuur
en overdreven intellectualisme, de door duizend jaar van vervolging en vijandschap
gespannen zenuwen, de werkelijk dikwijls al te grote sprong van het oer-Joodsche
ras naar de Duitse beschaving, dat alles moest nadelige en onverkwikkelijke gevolgen
hebben. Of wij deze zaken fouten of zonden van het Duitse en Europeese Jodendom
zullen noemen, dan wel de tragiek van de Joden, dit kan niet de doorslag geven; niet
de doorslag geven in een wereld, die vol is zowel van schuld als van tragiek, van den
enkeling en van de groep. Schuld en tragiek zijn immers op een hoger plan hetzelfde.
Aan beide kunnen wij niet ontkomen. De Europeese, de Duitse Jood heeft - moge
het even zwaar, iets minder of iets meer zijn - zijn pak te dragen als iedere andere
mens. Geheel aan zijn tragiek ontkomen kan ook hij niet. Moge hij hier in Europa
zijn tegenstanders en belemmeringen hebben, als hij naar Palestina emigreert, vindt
hij daarginds het Joods-Arabisch konflikt als welkomstgroet. Hier in Europa heeft
hij het ontegenzeggelijk nog moeilijker; hier komt bij de tegenstand van buiten nog
de strijd met al de moeilijkheden, die ik als sociaal-biologische heb aangeduid. Deze
moeilijkheden heeft de symbiontische Jood te zien en van binnen uit te overwinnen.
Daarbij kan de niet-Jood hem helpen, als hij slechts eenzijdige kritiek nalaat.
Aan het einde hebt u, Mijnheer Marsman, de mening uitgesproken, dat alleen de
nationale Jood kon bijdragen tot de geestelijke vernieuwing van Europa, terwijl op
den symbiontischen Jood niet te rekenen zou zijn. Slechts in den ras-bewusten Jood
zou de oer-Joodse tegenstelling stof - geest, dagwereld - droomwereld levend zijn,
het eeuwige onstilbaar verlangen en de eeuwige strijd om het absolute. Hij alleen
zou kunnen helpen om Europa uit de verstoffelijking en mechaniseering van zijn
bestaan te bevrijden. De symbiontische Jood echter, zo schijnt u aan te duiden, zou
Europa maar verster-
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ken in zijn neiging tot het relatieve en stoffelijke en in zijn levensonzekerheid.
Wie zou ook hier het quantum waarheid in deze woorden willen loochenen? Zo
moet men, om een voorbeeld te kiezen, toegeven, dat een zeer typisch symbiontische
Jood in Duitschland, Walter Rathenau, zoowel in zijn geschriften als dikwijls ook
in zijn verdere leven, een zwakheid, een halfheid, een gewilde artisticiteit, een
vreemd-staan tegenover het reëele leven toonde, die men bij zionistische schrijvers,
bij iemand als Martin Buber, niet vindt. En toch was Rathenau een verdienstelijk,
voor zijn tijd onontbeerlijk man. Meer dan dat, een scheppend mens. En meer dan
dat, een ontroerend mens. Even ontroerend als misschien ook Wassermann. Een
Mozes, die het beloofde land ziet, maar het niet mag betreden. Het beloofde nieuwe
land Europa.
Want wij in Europa levende, wij Duitse Joden zijn Europeërs. Wij hebben voor
ons kleine deel geholpen, dit Europa van heden op te bouwen, wij hebben daarbij
meegedaan aan al zijn fouten en dwaasheden, zonden en afdwalingen; maar ook aan
al zijn deugden en scheppingen, zijn grootheid en zijn trots. Zijn wij alleen maar
verdwaalden en op een dwaalspoor leidenden, die de uitweg niet meer weten, armzalig
vervreemd van 't werkelijke leven, intellectualisten met een te zwak instinkt? Ja, wij
zijn belijders van het Europeese geloof, zij 't van Joodse afstamming. Maar omdat
wij dat zijn, omdat wij ons verbonden weten met de Europeërs Plato, Eckehart en
Spinoza, Goethe en Nietzsche, met de Europeërs Michel Angelo, Shakespeare en
Bach, omdat wij Europeërs zijn in zijn en worden, brengen wij daarom in onze
symbiose niets mee van aandrift, droom en verlangen van onze lijfelijke voorvaderen?
Is dat het monopolie van die zonen van Joodsen stam, die zich terugtrekken in de
ivoren toren van hun Jodendom, in plaats van zich te versmelten in jongere, rijkere
vormen, aan wier inhoud zij zo veel te danken hebben? Waarom de landsgod van
Kanaän, en niet de God der Goden? Waarom de priesters en hogepriesters en niet de
Nazarener? Waarom de rabbijnen van Amsterdam en niet Spinoza?
Zij hebben teruggevonden. 't Zij zoo. Maar laten wij het nieuwe land v ó ó r ons
zoeken, en vinden. Onze levensvorm
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brengt gevaar en onvolkomenheid met zich. Goed. Zoo laat, gij anderen, ons ons
gevaar en onze onvolkomenheid dragen. Laat ons met de andere Europeeërs
gezamenlijk, in gevaar verkerende, onvolmaakte Europeeërs zijn, die - ieder voor
zich in de eeuwigheid, en in ruimte en tijd voor Europa en voor hun geboorteland heil en redding zoeken.
U echter, geachte Mijnheer Marsman, nogmaals dank daarvoor, dat gij in ernst en
diepte deze belijdenis aan mij ontlokt hebt.1)

1) Mr. H. Marsman hoopt in de Juli-aflevering op dezen open brief met een artikel te antwoorden.
(Red.)

Het Kouter. Jaargang 1

279

Oswald Spengler
Door Dr. G.H. van Senden
De dood van Spengler op middelbaren leeftijd - hij was evenals Keyserling in 1880
geboren - zal zeker velen getroffen hebben, die ongeveer anderhalf decennium met
zijn geschriften hebben verkeerd (van D e r U n t e r g a n g d e s A b e n d l a n d e s
verscheen het eerste deel in 1919, van het onvoltooid gebleven J a h r e d e r
E n t s c h e i d u n g het eerste deel in 1933). Instemming met zijn grondgedachten of
sympathie met zijn grondbedoelen behoeft dit nog niet te beteekenen. Doch Spengler
was een figuur, die een bepaalde tijdstendentie op meest sprekende wijze
vertegenwoordigde. Een bepaalde tijdstendentie, telkens speurbaar doch wel in
niemand anders zóó duidelijk belichaamd. In het verstaan van welke Spengler dan
ook wel een onvervangbare hulp mag heeten.
Welke tendentie? Ik geloof van een contra-eenzijdigheid te moeten spreken.
Spengler is wel de felste en onbarmhartigste tegenstander geweest van het
negentiende-eeuwsche west-europeesche rationalisme, in het bijzonder van de
meening, dat de toestanden die het ‘gezond verstand’ van die dagen vanzelfsprekend
achtte uitkomst waren van de totaliteit van het verleden en uitgangspunt van de
toekomstige ontwikkeling. Met de kracht van een felle overtuiging en gesteund door
een ontzaglijk weten (dat er nog niet zoo heel veel minder door werd, als werd
aangetoond dat hij zich nog wel eens vergiste) en een machtig woord-vermogen
toonde hij aan, dat dit ‘vanzelfsprekende’ volstrekt gebonden was aan één historisch
moment. En niet eens een historisch moment, dat een hoogste mogelijkheid
vertegenwoordigde. Integendeel, een moment dat in waarheid reeds het moment was
van een ingetreden verval. Rationalisme, technicisme, prosperity-idealen enz., kortom:
de 19e eeuw, ze waren hem exponenten van cultuur die
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tot civilisatie reeds was verkild en der verdwijning nabij (al kon ze dan als fossiel
nog wie weet hoe langen tijd voortbestaan). De theorie welke deze gedachten schragen
moest was die van het aantal (± 10, waarvan 8 eenigszins volledig bekend) van elkaar
volstrekt onderscheidene culturen, welke niets met elkaar gemeen hebben en elkaar
ook niet wezenlijk beïnvloeden. Wel doorloopen ze allen een gelijken gang gedurende
tijdperken van ongeveer duizend jaren, een tijdsbepaling welke overigens geenszins
noodzakelijk is voor zijn grondovertuiging en deze op noodlottige wijze heeft
bezwaard.
Een overtuiging, die even krachtig was in het negatieve, ter verstoring van
parmantige pretenties, waarin het tijdsgebeuren overigens niet weinig medewerkte
als zwak in het positieve. Vele feiten moesten verwrongen worden om in de theorie
te passen. En daarnaast: waar kwamen wij met dit alles?
Beproeven wij een religieuse kritiek, dan moet allereerst vastgesteld worden, dat
Spengler's theorie een veel dieper verstaan mogelijk maakte van wat religie in
klassiek-religieuse perioden voor den mensch beteekend heeft in persoonlijk, sociaal
en cultureel bestaan dan waartoe een rationalistische naar zich zelf oordeelende tijd
bij machte is. Wat religie beteekent op de middaghoogte van cultuur, men kan het
van Spengler leeren. Maar het blijft steeds iets, dat binnen de grenzen van een cultuur
besloten is. ‘Sinn gibt es nur in den Kulturen’, luidt zijn hem hier zeer typeerend
woord. Maar dit bewijst dan ook wel, dat wij in Spengler ten laatste niet een religieus
denker hebben, wat hij ook niet heeft willen zijn. Religieus besef verdraagt niet - ik
zeg niet een klare, mijnentwege scherpe onderscheidenheid, maar wel: een laatste,
diepste gescheidenheid van het zijnde, dit moge zijn menschen, volken, religies of
culturen. Het verdraagt niet, anders gezegd, oasen van zin in woestijn van zinloosheid,
zij het ook dat de feitelijke werkelijkheid met deze aanduiding niet slecht wordt
gekarakteriseerd. Het wil zinloosheid wederom door zin omgrepen zien,
onderscheidenheid verstaan als moment in alomvattendheid, zij deze dan ook iets
totaliter anders dan rationalistische civilisatie. Maar van dit alles vindt men niets bij
Spengler.
En dit tekort is niet slechts theoretisch. Het geciteerde
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woord is correlaat aan een ander van hem, dat niet minder bekend is geworden: ‘Wir
brauchen Härte’. Het kan niet tegengesproken worden zonder meer. Het leven is een
verschrikkelijker zaak dan zijn sentimenteele vervalsching. Zich zelf handhaven
moeten menschen, volken, culturen, religies. Het tegendeel zonder meer is de zinloose
chaos. Maar is het niet zonder meer tegen te spreken, evenmin of nog minder is het
zonder meer te aanvaarden. De zelfhandhaving is om te zetten in een leven in het
Oneindige, hetwelk alle krampachtigheid verloren heeft en wederom tot het zachte
is omgewend. Maar ook daarvan heeft Spengler niet of nauwelijks geweten. Het heel
bijzondere aan zijn werk is het metaalharde. Een zachtere gestemdheid is bij hem
zeer uitzonderlijk, ontbreekt in zijn latere geschriften ten eenenmale.
Een strijd tegen den van religie vervreemden modernen geest met in wezen even
weinig religieuse middelen. De lezer zal zich analogieën herinneren en begrijpen,
waarom Spengler in deze duistere signatuur alzoo representatief was...
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Over de mogelijkheid ener christelijke wijsbegeerte
(Naar aanleiding van enige middeleeuwse wijsgeren)
Door Dr. M.J. Langeveld
Verscheidene malen citeert T h o m a s v a n A q u i n o de sententie van den heiligen
A m b r o s i u s : ‘Omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu sancto est’ (‘Alle
waarheid, door wien ook gezegd, stamt uit de Heilige Geest’). Wat aan deze zin al
vastzit, is wellicht niet direkt te overzien. Wij willen er enkele gedachten aan wijden.
Allereerst dan dit: is het vanzelfsprekend, dat het w a r e noodzakelijk uit de Heilige
Geest is? Alleen voor diegenen onder ons is dit het geval, die de Openbaring als de
Waarheid aanvaard hebben en voor wie deze Waarheid het inbegrip is van alle
waarheden. Filosoferen zou dan niet anders zijn dan het opsporen en aan het licht
brengen van al datgene wat onmogelijk in strijd kan zijn met de Openbaring. Wanneer
Socrates, Plato of Aristoteles waarheid gesproken hebben dan kàn deze niet
on-christelijk zijn; wat in hun leer waarheid is, berust evenzeer op de in het Evangelie
geopenbaarde Waarheid. Er bestaat niettemin een essentieel verschil tussen de
omstandigheden, waaronder deze heidense wijsgeren filosofeerden en die waaronder
de christelijke, althans na-Christus-levende, denkers hun wijsgerige theorieën
ontwierpen. De eersten hadden de Openbaring niet, de laatsten wel.
Dat maakt niets en alles uit. Niets, inzoverre we ernst mogen maken met het boven
geciteerde adagium, dat immers de autonomie-in-de-beoefening van het wijsgerige
denken met nadruk uitspreekt. Er staat, dat de waarheid, of men dat nu weet of niet,
of men Christen is of niet, in ieder geval, als zij de waarheid is, in overeenstemming
is met de Openbaring.
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Voor de Christen echter, die de Openbaring heeft, liggen de zaken essentieel anders.
Hij zal toegeven, dat er geen speciaal christelijke rede (ratio) bestaat, er bestaat wel
een speciaal christelijk geloof. Tussen rede en geloof bestaat, naar zijn mening,
evenals tussen filosofie en religie een essentieel verschil, waardoor de beoefening
der wijsbegeerte dan ook heidens of christelijk zijn kan zonder dat daardoor het
gehalte der redelijke waarheid als zodanig behoeft aangetast te worden. Wie de
Openbaring heeft, kan echter in het gebruik der rede en dus in de beoefening der
wijsbegeerte niet meer d o e n a l s o f hij die Openbaring niet had. Brengt dit voor
hem mee, dat hij nu tot taak gekregen heeft, de inhouden, welke de Bijbel zijn
gedachteleven biedt, te gaan demonstreren àls r a t i o n e l e waarheden? Neen, dit
brengt het juist niet met zich mede, aangezien het essentiële verschil tussen rede en
geloof voorop is gesteld.
Wel brengt het op zijn minst met zich mede, dat de Christelijke wijsgeer bij aparte
tegenstrijdigheden tussen de Openbaring en zijn wijsbegeerte, de fout alleen bij
zichzelf kan zoeken; en wel òf in zijn wijsbegeerte òf in zijn opvatting der Openbaring.
Ook is het mogelijk, dat de wijsgeer op zijn gebied, onbekommerd om uiteindelijke
overeenstemming met het Evangelie, tot zekere rationele waarheden komt, welke in
die vorm direkt beantwoorden aan zekere geloofwaarheden der Openbaring. In dat
geval zal de christelijke wijsgeer deze overeenstemming expressis verbis constateren.
Zeker zullen nooit alle geloofswaarheden op wijsgerig terrein als rationele waarheden
voorkomen, daarmee immers zou het geloof tot rede worden, de Openbaring tot een
geniale wijsgerige vondst. Dan zou men bovendien het Evangelie moeten ontdoen
van talloze van de rijkste en meest essentiële elementen, als b.v. het genade-begrip,
de Openbaringen van Johannes, de Opstanding, de Drie-eenheid, enz. enz. Men zou
van E r a s m u s afwijzing ener christelijke filosofie, die tegelijk een aansporing bevat,
niets meer begrijpen. Voor hem is de hele christelijke wijsbegeerte gelegen in het
herboren-worden, dat immers is de quintessence van Christus' wijsheid. ‘Quid autem
aliud est Christi philosophia, quam ipse renascentiam vocat, quam
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instauratio bene conditae vitae?’1) Ziet E r a s m u s niet scherp de mogelijkheden ener
christelijke wijsbegeerte, hij ziet scherp, waar haar laatste waarheden en uiterste
toetsing ligt. Deze is ook bij hem: de Heilige Geest, waarin de mens herboren wordt.
Meer dan hij zelf weten wil, is hij hiermede in overeenstemming met essentiële
trekken der scholastieke wijsbegeerte.
De filosofische tradities der katholieke kerk zullen - zover ik zien kan - het thans
eens kunnen zijn over de mogelijkheid ener christelijke wijsbegeerte. De controversen
tussen de scotistische en de thomistische traditie in den grove genomen verdeeld
over Franciscanen enerzijds, Dominicanen en Jezuieten anderzijds, zijn op dit punt
overwonnen. Een christelijk-protestante traditie in gelijken zin bestaat niet, een
wijsgerige conceptie als het thomisme vinden wij op protestant gebied niet.
Dat brengt ons tot een laatste essentieel verschil tussen den wijsgeer, die de
Openbaring heeft en dien, welke de Openbaring niet heeft. Het is zeker niet de e n i g e
mogelijkheid voor den christelijken wijsgeer, ‘autonoom’ de wijsbegeerte te bedrijven
en uiteindelijk de verbanden en overeenstemming te constateren en bloot te leggen.
Het is zelfs stellig niet zijn typisch-essentiële houding. Het essentiële verschil tussen
geloof en rede, openbaringsfeit en redelijke waarheid, godsdienst en wijsbegeerte
erkennend, opent zich voor den christelijken wijsgeer een nieuwe mogelijkheid. Voor
hem is het immers buiten alle twijfel gesteld, dat de hoogste kennis, waartoe de mens
ooit komen kan, de Godskennis is. Het is wel zéér zeker, dat daartoe de menselijke
rede alleen en op zichzelf ontoereikend is. Als deze Godskennis zijn laatste doel is,
is hij van den aanvang af principieel gebonden. Het is niet zo, dat hij eerst eens enige
tijd filosofeert zonder de mogelijkheid ener kennis Gods te voorzien of open te houden
en dan, op een zeker moment, een μετ βασις ε ς λλο γ νος2) voltrekt. Neen, van
den aanvang af is hem het uiteindelijk

1) Paraclesis, id est adhortatio ad christianae philosophiae studium (ed. Leiden 1704, V, col.
141, F).
2) De logische fout, over te springen van het ene begrip of van de ene theoretische samenhang
op een essentieel ander begrip of andere samenhang.
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doel bekend. Het is hem niet slechts bekend als het doel van de kennis, maar tevens
als doel van de m e n s . Principieel is de christelijke wijsgeer dus hieraan gebonden.
Het zou immers zinneloos zijn te filosoferen op een wijze, die de zin van het menselijk
leven a priori negeerde. Deze zin echter is de menselijke, de rationele kennis, niet
bij machte af te leiden uit wat dan ook. Deze zin is haar g e g e v e n en wel in het
Evangelie. Hierin stemmen Duns Scotus en Thomas overeen1), hier moeten ook de
protestante wijsgeren het mee eens zijn, want hier ligt een c h r i s t e l i j k e waarheid.
Hier is de christelijke wijsgeer gebonden, maar hier ligt ook zijn mogelijkheid en dus: zijn vrijheid - tot het ontwikkelen ener wijsbegeerte, die waarlijk christelijk
heten mag.

1) Vgl. S c o t u s : Op. Oxon., Prol., qu. 1, art. 2 (ed. Quaracchi, n. 7, deel I, p. 7); T h o m a s :
De veritate, XIV, 10.
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Boekbesprekingen
H.M. van Randwijk, Burgers in nood. G.F. Callenbach, Nijkerk. z.j. Geb.
f 2,90.
Een jong schrijver heeft het aangedurfd een werkloozenroman te schrijven; hij heeft
getracht datgene wat een werklooze doorleeft, te begrijpen en er vorm aan te geven;
hij durft ook vorm te geven aan zijn eigen overtuiging, dat in een overgave aan Gods
wil en in een leven uit Zijn kracht een laatste levensmogelijkheid ligt, waarin de
werklooze arbeider Willem Verdoorn en de begrijpende buitenstaander (de jonge,
uit een huichelachtige traditie losgebroken predikant Herman Braans) elkaar kunnen
vinden. Ons past groote erkentelijkheid voor dit moedig pogen. - Overal blijkt dat
de schrijver de diepste duisternis van ellende niet schuwt, dat hij ook de
beklemmendste waarheid getrouw wil zijn. Zoo worden heel treffend de wrijvingen
geteekend tusschen de massa-mentaliteit der groote stad, welke op Willem Verdoorn
haar stempel drukt, en de geheel andere levenstraditie van het boerenland waaraan
zijn vrouw Heiltje trouw blijft. Zoo zijn als slachtoffers van geslachtelijken nood:
hunkeren en toch moeten wachten, Arie Bresler en zijn meisje Anna uit het volle
leven gegrepen.
Enkele groote bezwaren tegen dit boek mogen thans volgen. Telkens is het alsof
de schrijver zich voor de grauwheid van zijn onderwerp toch nog heeft willen
beveiligen door een gemaniereerde luidruchtigheid in opzet en beeldenkeus. Als hij
gelijktijdige situaties snel wil weergeven, wordt het een gewild, en in zijn gewildheid
zeer eentonig, her- en derwaarts springen, waarbij hij telkens eigen, storende,
ontboezemingen invoegt. Naast des schrijvers wensch, tot in het diepst menschelijke
door te dringen, schijnt de krampachtige behoefte te bestaan, op deze wijze aan den
buitenkant te blijven.
En ook de wijze waarop de schrijver de werkloosheidsproblematiek ziet, blijft
o.h.a. bij uiterlijkheden. Het voortdurend naast elkaar stellen van het brave egoïsme
van de bourgeois der villawijk, en de ellende der werkloozen is niet erg interessant,
en bovendien gevaarlijk in zooverre, als de illusie er door gewekt wordt (typisch
voor alle schijn-radicalisme) als zouden de tegenstellingen in principe opgelost zijn
wanneer deze burgers - zooals bijv. Herman Braans - zich eensklaps actief gingen
interesseeren voor de nooden hunner medemenschen. Dan begint de eigenlijke
problematiek echter eerst! Eerst aan den ‘bourgeois van goeden wille’ kan men de
w e z e n l i j k e tegenstellingen tusschen de bevolkingsgroepen demonstreeren; en
de schrijver had dus met de bekeering van dominee
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Braans niet moeten eindigen maar beginnen, wilde hij ons in de diepten der
werkelijkheid voeren. - Ook andere aspecten van het werkloozenbestaan zijn alleen
naar den uiterlijken kant geteekend: hun politieke belangstelling caricaturaal, hun
verlangen naar onderlinge gemeenschap in ongeordenden, ja onsocialen vorm. Ook
hierbij is de kern der moeilijkheden en mogelijkheden niet geraakt. - En daarom kan
ik het godsdienstig gesprek van dominee Braans met het groepje werkloozen aan het
water, waarmede het boek sluit, niet anders zien dan als een gevaarlijke voorbarigheid.
Ds. Braans noch de schrijver hebben m.i. het recht, de mogelijkheid eener
gemeenschap-in-het-Hoogste in dit stadium van zijn pastoralen arbeid resp. aan het
eind van d e z e n roman, zelfs maar te suggereeren. Deze gemeenschap ligt, voor
ons gezien, aan het eind van een veel dieper doordringen in de maatschappelijke
werkelijkheid, en anders is zij ‘opium’: door de bevoorrechten, vrees ik, gretig
genoten, door de misdeelden, hoop ik, verworpen.
Aan een moedig pogen zooals dit boek mag men een hoogen maatstaf aanleggen,
omdat een schijn-succes hier schadelijker is dan een nederlaag. Alleen in de laatste
liggen de kiemen voor nieuwen voortgang.
R. BAELDE
In opdracht van den V.C.S.B. heeft de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (Utrecht
1936; f 0,25) de rede uitgegeven, getiteld: D e k r a c h t v a n h e t g e l o o f , welke
Prof. Dr. G.J. HEERING op het lustrum van den V.C.S.B. heeft uitgesproken. Was
zij toen samenbindende afsluiting van een tweedaagsch samenzijn en maakte zij toen
grooten indruk a l s g e h e e l - nu zij gedrukt voor ons ligt, valt op hoe treffend tot
in onderdeelen de formuleeringen zijn, en hoe iedere alinea op zichzelf kan worden
doordacht en basis voor nieuwe geloofsvorming kan zijn.
R. BAELDE

Dr. Louis A. Bähler, Het Boeddhisme. Een populairwetenschappelijke
uiteenzetting. Tweede herziene, omgewerkte en bijgewerkte druk.
(Noording, Wetenschappelijke boekhandel, Groningen, 1935).
Een boek waartegenover ik zeer onwennig sta. Voor wie is het bestemd? Wie studie
van het Boeddhisme wil maken, kan door deze uiteenzetting toch nauwelijks bevredigd
worden, zoo hij weet wat studie is. Voor een oppervlakkige kennismaking moeten
toch de vele Sanskrittermen die worden gegeven, een groote moeilijkheid opleveren.
Of moeten die termen een sfeer scheppen en is het boek bestemd voor een gemeente
die zich door de termen laat stichten? Het Boeddhisme, dat hier wordt uiteengezet,
is er één, zooals ik het niet ken en zooals het bij mijn weten nooit heeft bestaan. Het
is een soort extract, ideëel-Boeddhisme, geïnterpreteerd door den theosoof Henry S.
Olcott. De toon van het boek
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is die van bewondering en toewijding; het stemt teleurstellend aan het eind te moeten
vernemen, dat de schrijver geen Boeddhist is, ‘omdat hij een bekoorlijke Begoocheling
hartelijk liefheeft’. In een, op deze wijze opgezet, boek, had ik liever een overtuigde
gehoord, die uit eigen ervaring zou kunnen zeggen wat de waarde van het, zij het
modernistisch geïnterpreteerde, Boeddhisme, voor een westerschen geest kan zijn.
Als die gloed van persoonlijke overtuiging ontbreekt, is mij een rustige,
wetenschappelijke uiteenzetting liever dan ééne die nòch wetenschap nòch prediking
is.
J.J.L.D.

Het vraagstuk van de transcendentie in de theologie, door Dr. G.H. van
Senden. Van Gorcum & Comp. Assen 1936.
De Linker-Werkgroep van moderne theologen heeft een serie brochures geprojecteerd
over principieel-theologische vragen. Zij is daarbij, naar mijn overtuiging volkomen
terecht, uitgegaan van de gedachte, dat naast en soms tegenover de overheerschende
sterk traditie-gebonden rechts-moderne theologie een andere wijze van de theologische
problemen aanvatten alleszins haar recht heeft. Tot nu toe zijn drie nrs verschenen:
O v e r l e v e r i n g e n w a a r h e i d van Dr. G. Horreus de Haas (besproken in
Barchembladen 10e jg. blz. 254 v.), We t e n s c h a p e n r e l i g i e van Ds. C. Kunst
en nu het bovengenoemde geschrift van Schr. dezes, hetwelk hij overeenkomstig de
door de Redactie van Het Kouter gehandhaafde usance zelf aankondigt.
Het vraagstuk van de transcendentie in de theologie is zeer ingewikkeld en
veelomvattend en Schr. dezes heeft met de plaatsruimte moeten woekeren, om althans
de z.i. belangrijkste zijden ervan tot haar recht te doen komen en de gewichtigste
opvattingen te bespreken. In een inleiding wijst hij allereerst aan, wat van
transcendentie reeds te vinden is in de verschillende religies in hare nog niet of weinig
zich theologisch bezinnende stadia. Dan maakt hij de scherpe onderscheiding van
zijns- en zinstranscendentie, van welke hij de eerste verwerpt, de tweede aanneemt.
Dit houdt in, dat niet moet aangenomen worden een van het bestaan der wereld
onderscheiden bestaan van God, maar God als de zin der wereld. Vooral in aansluiting
bij Hegel wordt dit uitgewerkt. Een slothoofdstukje behandelt dan nog de vraag van
de verhouding van zin en waarde.
G.H.v.S.
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[Het Kouter, nummer 7 1936]
Brief over de Joodsche kwestie
Antwoord aan Dr. G.D. Knoche1)
Door H. Marsman
28. VI. '36
Zeer Geachte Heer,
Ik dank u zeer voor uw brief. Hij stelt mij in staat mij uit te spreken over een
kwestie, die wel niet zooals Sombart beweert ‘das größte Problem der Menschheit’
is, maar toch ongetwijfeld een der boeiendste en ingrijpendste vragen, waarvoor een
deel der menschheid zich telkens weer ziet geplaatst. Ik stel dit voorop, omdat er ook bij verschillende Joden - op dit punt een dwaling bestaat: hoewel zij veelal
gelooven dat de Joden in en voor de menschheid voor een bizondere, alleen hun
opgelegde en allen door hen te volbrengen taak zijn gesteld, beweren zij dat de
joodsche kwestie een zaak is, die alleen de Joden betreft; zij zien dus voorbij dat hun
zaak ten nauwste verbonden is met het geheel der menschelijke beschaving, dat
iedere verschuiving in hun wezen resoneert in de wereld om hen heen, en dat iedere
verbetering van inzicht in hun eigen situatie, zelfs voor wie niet gelooft in hun
bizondere zending, haar verhelderenden invloed doet gelden ver buiten den
eng-joodschen kring.
Ik ben er mij van bewust dat deze, al te beperkte en inconsequente, meening door
u niet wordt gedeeld, maar omdat deze brief niet alleen voor u bestemd is, leek het
mij goed de kwestie die wij bespreken ook hier de ruimte en de verstrekkende
draagkracht te geven die zij in werkelijkheid heeft, en om dezelfde reden - het publieke
karakter dus van mijn betoog - zal ik hier en daar kwesties vermelden, punten
belichten en wellicht geschriften citeeren die u persoonlijk vermoedelijk overbekend
zullen zijn, maar die ik noodig acht tegenover den lezer, die misschien minder met
de materie vertrouwd is dan u. Onge-

1) Zie ‘Het Kouter’ Juni 1936.
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twijfeld, en tot zijn schade, verliest mijn betoog daardoor veel van zijn persoonlijk
accent, maar het wint aan overzichtelijkheid, en voor den minder ‘deskundige’ wordt
zijn informatieve waarde vergroot.
Ik moet bekennen dat uw brief mij in menig opzicht verbaast. Niet zoozeer omdat
de consequenties die u uit mijn beschouwing trekt niet ten volle de mijne zijn (mijn
artikel liet ten aanzien van mijn inzicht in de taak der Joden voor de andere,
europeesche, volken inderdaad verschillende gissingen toe), maar vooral omdat u
een zoo weinig principieel stuk als mijn brief in ‘De Groene’ als uitgangspunt koos.
Doch tenslotte was het u grootendeels slechts een a a n l e i d i n g tot uw reactie,
hoewel ik het betreur dat u zich in uw stuk toch voor een goed deel liet richten door
hetgeen ik in ‘De Groene’ schreef.
Nu wil ik trachten over het joodsche probleem op zichzelf iets meer in het midden
te brengen, hoewel ik op dit stuk driemaal meer leek ben dan u. Ik zal dus geen
poging doen de beschouwing die ik gaf in ‘De Groene’ uit te bouwen of te
rechtvaardigen. Zij bevat enkele opinies die ik nog zeer goed verdedigen kan, maar
zij faalt in haar belangrijkste bewering: ik geloof n.l. bij nader inzien niet in de
verbindbaarheid van volwaardig-joodsch en westersch geestesleven, hoezeer het
waar is dat in de christelijke factor die mede onze beschaving bepaalt, reeds een sterk
joodsch element ligt vervat. Maar de oorsprongen onzer beschaving zijn niet enkel
christelijk en joodsch, ze zijn goddank ook nog grieksch - en misschien ligt de
tragische tweespalt die in de onderlagen onze beschaving beheerscht in de
onverzoenlijke antinomieën tusschen joodsch en grieksch. Joodsch en westersch,
antiek-christelijk geestesleven zijn alleen te verbinden als men aan een van beiden
zijn essentie ontneemt. Spinoza is geen joodsch filosoof, al is zijn wijsbegeerte sterk
doortrokken van joodsche elementen (het enkele feit dat hij zijn wereldbeschouwing
de naam ‘Ethica’ gaf, is in zijn verzedelijkingsdrang door en door joodsch), het is
een westersche wijsbegeerte, geschreven door een Jood. - Een joodsch vriend waagde
het in een gesprek onlangs over deze kwesties de stelling voor zijn rekening te nemen,
dat men, overal waar men stuitte op een verbinding van intel-
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lectualisme en mystiek, zeker kon zijn van een sterk joodsch element.
Ik betwijfel de juistheid hiervan; vooral met de term mystisch moet men, als men
aan de Joden denkt, uiterst voorzichtig zijn; wij, west-europeeërs, hebben überhaupt
de gevaarlijke neiging te klakkeloos te opereeren met termen als mystisch en religieus,
en juist deze twee termen zijn, zwaar beladen met typisch-westersche gevoelswaarden
en associaties, niet onvertaald toepasselijk op de correspondeerende begrippen bij
den Jood. De individueele Jood is zelden mystisch, en als men denkt aan het
wettisch-juridisch karakter van den joodschen godsdienst, aan het collectief verbond
tusschen Jahwe en het joodsche volk, aan nomocratie en messianisme, dan ziet men
onmiddellijk hoe weinig ons woord religieus op de verhouding tusschen de Joden
en hun God van toepassing is. De joodsche godsdienst is bovendien zoo onverbrekelijk
verbonden met hun historisch lot, met begrippen en realiteiten als verbanning en
verstrooiing, dat een man als Kastein zelfs schrijft over de joodsche religie a l s
historische werkelijkheid1); en inderdaad, nergens ter wereld is een godsdienst zoozeer
belichaamd in een geschiedenis, zoozeer, ondanks haar onverwrikbaar karakter,
gebonden aan een eindeloos wordende realiteit, zoo sterk geworteld in een historisch
gebeuren, in het heden dat Galoeth heet, in een eschatologische hoop. - Omgekeerd
is volgens velen ook het joodsche volk(sbegrip) rechtstreeks en volledig afhankelijk
van het joodsche geloof. Ik herinner u aan een uitspraak van S.L. Steinheim: ‘Im
Judentum kann man das “Volk” nur unter der Signatur des Glaubens begreifen, als
das Eigentümliche, nur einmal in der Weltgeschichte vorhandene Phänomen, daß
das Begreifliche des Volkstums kein anderes ist als der religiöse Gedanke, der in
ihm waltet. Bei seinem Volke bleiben heißt also nichts anderes als bei seinem Glauben
bleiben.’ En Isaac Breuer, de leerling van S.R. Hirsch, zegt in zijn ‘Judenproblem’:
‘Es gibt keine jüdische “Religion”, es gibt nur eine jüdische Nationalgeschichte’, en
verder: ‘Nicht der Glaube macht selig im Judentum. Selig macht im Judentum die
Geschichtliche Selbsterfahrung, Mitglied einer Nation zu sein, die Gott selber sich
außerwählt, daß sie sein Gesetz auf sich

1) Dr. J. Kastein, Joodsche problemen in het heden (Arnhem 1933).
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nehme, in ihrem Staate verwirkliche, nach selbstverschuldetem Verlust des Staates
aber das Gesetz erst recht bewahre, ganz mit dem Gesetz verwachse und der
Menschheitszukunft das Vorbild einer Gesetznation wahre, der die endliche Erlösung
winkt, wenn ihre und der übrigen Nationen Entwicklung sich vollendet’, en ten slotte:
‘Indem der Zionismus die Nation von der Religion trennte, versündigte er sich am
Geiste der Geschichte, den er eben erst mit Erfolg beschworen hatte. Denn die Form
der jüdischen Nation barg keinen anderen nationalen Kulturinhalt als die jüdische
Religion. Läßt man die Religion beiseite, so wird die vieltausendjährige Geschichte
der jüdischen Nation sinnlos und die nationale Einheit gedeiht zum lehren Schermen.
Das mag man bedauern. Zu ändern ist es nicht.’ - Ik citeer deze uitspraken niet omdat
ik ze deel - verderop zal wellicht blijken hoe ik dit punt van de kwestie beschouw maar omdat ik, ook op grond van deze citaten ervoor waarschuwen wil westersche
termen zonder meer te gebruiken als het joodsche begrippen betreft. De Jood gelooft
niet, maar gehoorzaamt; en op grond van een collectieve, nationale relatie, om niet
te zeggen van een contract, tusschen God en zijn volk. Van de individueele en
mystische verhouding die voor den westersch, d.i. christelijk geloovige het hoogste
goed is, verschilt zijn godsdienst, zijn ‘Erkenntnis- und Gesetzreligion’ diametraal.
Ik keer terug tot uw brief. Ik betreur het, dat u zich ook in dit opzicht door mijn
stuk in ‘De Groene’ liet binden, dat u voor een goed deel blééf bij de literatuur. In
mijn, overwegend literaire, beschouwing waren de door u gewraakte speculaties over
de verhoudingen tusschen talent en genie, over het rangverschil tusschen Kafka en
Zweig, plus de hypothesen over de oorzaken van het tekort en de tweeslachtigheid
van een groot deel der duitsch-joodsche literatuur zeer goed op hun plaats, maar u
had de kwestie kunnen verplaatsen naar algemeener cultureel terrein. U had de
vraagstukken kunnen aansnijden van de godsdienst, het volk en het ras.
Laat ons dus figuren als Wassermann en de Zweigs, Rathenau en Hugo von
Hofmannsthal (voor mij hét voorbeeld van den volledig aan Duitschland en Europa
geassimileerden Jood) in dit geding laten rusten. Zij zijn voor onze beschouwing
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hoogstens van symptomatisch belang. Misschien breek ik straks in een postscriptum
toch nog even een lans voor Thomas Mann, dien u schromelijk miskent, maar sta
mij toe het vraagstuk hier onmiddellijk te verruimen en te objectiveeren, door het,
afgezien van onze persoonlijken, literairen smaak, te zien als een der cardinale
cultuurproblemen waarvoor de Joden en de volken waartusschen zij leven zich telkens
opnieuw zien gesteld. Want men make zich geen illusies: de joodsche kwestie is
misschien geen eeuwig probleem, maar, hoewel de kans groot is dat de duur ervan
in de toekomst korter zal zijn dan in het verleden, het einde ervan is nog niet te
voorzien. Voor de kortzichtigen begon het in 1933, of bij de een of andere
middeleeuwsche pogrom, of in '70, bij de val van Jeruzalem, doch voor wie verder
ziet is het gebeurde in het Duitschland der laatste jaren wel een duidelijk, maar noch
in omvang noch in vehementie noch in draagkracht uitzonderlijk of verbijsterend
symptoom. Alleen wie kinderlijk hebben geloofd, dat met de emancipatie, tijdens
de korte, a l s s t e e d s k o r t e , phase van liberaal humanisme, die in de 19e eeuw
iets als een windstilte was in het ontzaglijke en bloedige drama dat de geschiedenis
der menschheid heet, en zelfs de geschiedenis onzer beschaving, vrede, geluk en
welvaart voortaan ons deel zouden zijn, alleen zij hebben kunnen gelooven dat het
slechten van de muren van het Ghetto het begin zou zijn van de joodsche vrijheid,
en dat met de staatsburgerlijke gelijkberechtiging der Joden, 50 jaar later, de zaak
uit de wereld was. Integendeel: in zekeren zin begon de zaak toen pas goed. Het
toenemend antisemitisme bewijst het, evenals het antwoord daarop, het zionisme.
Ongetwijfeld - de practijken der huidige duitsche heerschers tegenover de Joden
hebben het vraagstuk wederom bizonder actueel en urgent gemaakt, maar in wezen
is het een kwestie die de z.g. nationale Erhebung én in duur en in belang vér overtreft,
en hoe scherp de zaak ook door hen wordt gesteld, zij stellen hem nochtans verkeerd.
Niet alleen theoretisch, ook moreel. Zij gaan uit van de schuld der Joden aan een
mogelijk duitsch verval, terwijl ieder verval, het duitsche, het joodsche, het
europeesche, een zaak is die in het eigen organisme begint1). Hoeveel zouden met
name de Duit-

1) A people cannot be destroyed except from within (Lewisohn).
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schers juist op dit stuk niet van de Joden kunnen leeren: àls er van schuld gesproken
moet worden, dan ligt de schuld bij ons-zelf. Maar ook hierin bewijst de Duitscher
zijn moreele lafheid, dat hij altijd de schuld bij een ander zoekt, of op een ander
werpt1). Kastein heeft hierop in de genoemde studies zeer overtuigend gewezen. Hij
voegt er aan toe, dat de Duitschers het volk zijn met de beste hersens en met het
slechtste geheugen. Dit laatste is juist, het eerste slechts half, omdat
p s y c h o l o g i s c h i n z i c h t , om te beginnen zelfkennis, den Duitscher volkomen
ontbreekt. Doch misschien hangt dit onvermogen ten nauwste samen met het gebrek
aan die intellectueele rechtschapenheid, die een voorwaarde is voor iedere echte
cultuur en voor iederen moed, die niet de schuimbekkende razernij is van een dollen
stier. Maar de duitscher, in zijn vervolgingswaan, innerlijk onvrij, plebeïsch, bang,
voelt zich altijd van buiten af bedreigd, en liegt zich zelf voor dat hij zich beveiligt
tegen uitwendige vijanden, de Joden, en vervolgens de heele wereld. Hij verdédigt
zich slechts. Zijn slechte geweten, zijn vrees voor straf, doet hem zeggen: ‘Wir haben
den Krieg nicht gewollt’ en ‘Es wird keinem Juden ein Haar gekränkt’ en toch verbaast
hij zich soms nog over het feit (als hij er tenminste geen zegen en een belooning in
ziet) dat de historie hem, juist om deze lafheid, bestraft.
Ik schrijf deze ontboezeming niet alleen om mijn liefde voor Duitschland den
teugel te vieren, maar ook omdat het mij noodzakelijk lijkt tegenover de joodsche
trekken die ik straks zal releveeren er althans enkele te zetten van het volk waarmee
u de symbiose zoo heftig begeert en, voorzoover ze bestaat, zoo overtuigd verdedigt.
Die symbiose is inderdaad, zooals u zegt een historisch geworden feit, en u meent,
dat wie er aan tornt, met spelden prikt in een reus. Misschien herinnert u zich uit
oud-testamentische tijden hoe de steen van een herdersjongen zeer krasse gevolgen
kan hebben juist voor een reus, en wellicht associeert u, evenals ik, de voorstellingen
van reuzen steeds met het beeld met de leemen voeten, uit den droom, naar ik meen,
van

1) Ofschoon - ook de heeren van Versailles hebben in de zinnelooze en redelooze schuldvraag
den tegenstander - casu Duitschland - aansprakelijk gesteld...
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koning Nebukadnezar. Maar genoeg - bijbelsche geschiedenis is mijn sterkste kant
zeker niet, en ik wil u door deze vergelijking alleen dwingen tot de vraag: is deze
symbiose een heuglijk feit voor beide partijen? is zij niet op drijfzand gebouwd?
verdient ze steun, scepsis, bestrijding? in welke richting zullen wij haar leiden? zullen
wij trachten haar te bevorderen of te stuiten, zullen wij trachten haar te verijdelen
voor de toekomst?
Want dit historische feit is geen onherstelbaar verleden, zooals de kruistochten
dat zijn, het is een wordend feit, een proces, een Geschehen, en nog lang geen
Geschichte. De symbiose waar over u spreekt, is een gebeuren in zijn eerste wording,
een stuk t e g e n w o o r d i g e geschiedenis, waarop wij invloed kunnen uitoefenen.
De emancipatie, die de juridische vrijbrief is voor de vermenging van twee culturen,
werd in Duitschland pas in 1850 een feit. - Tachtig jaar - u zult mij toegeven: een
korte phase als men het historisch beziet, en ten aanzien der algemeene en volledige
symbiose niet meer dan een proef, een begin; en het p r i l l e karakter van dit proces
maakt het inderdaad onbillijk reeds nu krasse conclusies te trekken uit de verkregen
resultaten - maar één ding is zeker: c u l t u r e e l hebben, vooral sinds de emancipatie,
de Joden voor zichzelf en voor ons, enorme, ja verbijsterende resultaten bereikt, en
hoewel men, b i o l o g i s c h , op verschillende ongunstige factoren kan wijzen als
onvruchtbaarheid der gemengde huwelijken en een gebrek aan geestelijk evenwicht
bij de kinderen die eraan ontspruiten (de statistische interpretaties zijn hier overigens
niet eensgezind), er zijn sublieme gevallen te over, waarin niet alleen de geestelijke
maar ook de physieke vermenging haar geweldige waarde bewezen heeft. Eén naam,
Marcel Proust, zegt genoeg.
De symbiose heeft in en voor West-Europa m.i. een zeer hoopvolle toekomst,
maar niet voor de Joden, want tenslotte leidt zij, via het gemengde huwelijk, dat haar
sterkste middel is (veel sterker dan de doop) tot een volkomen ontjoodsching. Van
de 16 millioen waartoe sinds de 17e eeuw, die er slechts 1 millioen telde (toen Titus
in '70 Jeruzalem verwoestte bedroeg hun getal 5 millioen), het aantal Joden gestegen
is, wonen er in West-Europa ongeveer 4. Ik behoor tot degenen die een
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vermenging van joodsch en niet-joodsch, in deze streken, van harte toejuich. Met
Nietzsche, met Eduard von Hartmann geloof ik dat wij, West-Europeeërs, een dosis
voor-aziatisch bloed en intelligentie uitstekend kunnen gebruiken, en dat vooral in
de toekomst, als de vermenging haar tastend, nog half-bevreesd en experimenteerend
karakter, met de remmingen die daar bij behooren, verloren zal hebben, ook de
doorsnee-resultaten zeker nog gunstiger zullen zijn. Het is een feit dat de menging
met de latijnsche volken zich gemakkelijker en organischer voltrekt dan met de
germaansche, maar juist de laatsten zullen met een sterke joodsche injectie zeer zeker
zijn gebaat. De vraag waarom juist de nationaal-socialisten het postulaat der z.g.
ras-zuiverheid hebben gesteld, is spoedig beantwoord: dit ligt niet alléén aan hun
domheid, maar, met hun domheid, aan hun vrees. Vrees is de psychologische factor
die het onderbewustzijn van al deze theorieën beheerscht, vrees is de ondergrond
van iedere autarkie, economisch én biologisch -; en inderdaad, een sterk gist als het
joodsche zou een ingrijpende revolutie te weeg kunnen brengen in de biologische
Erbmasse der Duitschers, jong, kalverachtig, ‘ongeboren’ als ze zijn. Maar wellicht
zou dit ferment toch op den duur verfijnend en verlevendigend kunnen werken, en
de stompzinnigheid van hun blik, de eigenaardigheid hunner schedels, de onvrijheid
hunner zielen kunnen vervormen in den goeden zin. Wellicht zou iets meer
psychologisch inzicht, menschelijke beschaving, en critischen zin een grooter deel
der bevolking gaan doordeesemen. Want behalve het volk van dichters en denkers,
zijn de Duitschers ook het volk der cultureel-onmondigen. ‘Germany missed the
Renaissance, and nearly perished in the Thirthy Years War instead. She missed the
great critical eighteenth century,’ zegt Lewisohn. Maar inderdaad, geheel zonder
risico is de proefneming der vermenging voor de Duitschers niet, en er is iets van te
begrijpen dat men zijn toevlucht nam tot de ‘Ariërparagraph’; maar ook deze bepaling,
juist deze bepaling is ontsproten aan vrees - een artikel, dat, naar u bekend is, onder
de hysterische helden in het Overrijnsche niet incourant is.
Maar nog eens: waartoe leidt de symbiose? Tot den ondergang van het joodsche
volk. Waar een wil is, zijn tallooze wegen, en achter de wil tot symbiose zit de wil
tot ontjood-
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sching, de vlucht voor het eigen wezen, dat tweeduizend jaar zulk een ondragelijk
lot bleek te zijn; een andere vrees dan die der Germanen, maar een vrees. De
symbiontische Jood vlucht in zijn omgeving, en hunkerend naar vergetelheid, verwerpt
hij zijn afkomst, zijn geschiedenis en zijn geloof. In vier, vijf geslachten zal hij,
eindeloos verdund en verzwakt, zijn opgegaan in de wereld die hem twintig eeuwen
heeft gehaat, een verrijking voor ons, maar zijn eigen einde. De symbiose, nog geen
honderd jaar geleden juridisch gesanctionneerd, inaugureert de verdwijning der Joden
en over enkele eeuwen zal langs de weg der vermenging weliswaar niet de joodsche
kwestie, maar ongetwijfeld het joodsche volk, volledig zijn opgelost in zijn omgeving,
zooals het in China is gebeurd. Figuren als Proust zijn ook in de toekomst uitstekend
denkbaar, maar tot welken prijs wordt hun bestaan niet gekocht? Zij zijn de eerste
etappen in de laatste phase van het proces van den joodschen ondergang, niets meer
of minder.
De grieven die ik in ‘De Groene’ tegen den symbiontischen Jood heb geuit, vinden
hier hun diepere verklaring. Niet de gebreken der symbiose vormen een gevaar, maar
integendeel haar bliksemsnel slagen. In een duizelingwekkend tempo is de joodsche
aanpassingshonger naar de zelfvernietiging gesneld. Maar tenslotte is het, gegeven
ons baatzuchtig-west-europeesch gezichtspunt, niet allereerst o n z e taak de
consequenties van dit proces te beseffen; doch het wordt beseft, ook door de Joden
zelf; met heimelijke of onverholen vreugde bij de assimilanten, met wrevel en weerzin
bij orthodoxen en zionisten.
De symbiose heeft verschillende kanten, maar hoe ook bezien, zij is deels een
gevolg, deels een oorzaak van het proces der ontjoodsching. Ik wees er reeds op dat
de inhoud der joodsche godsdienst natuurlijk onvereenigbaar is met die van het
Westen, voorzoover die nog bestaat; en hebben de Joden, beroofd van land en staat,
buiten den godsdienst veel eigen cultuur? Deze leegte wordt overal waar zij leven
aangevuld door de goederen van de volken waarmee zij verkeeren; de Joden gebruiken
hun taal, hun recht, hun kunst en hun filosofie. In dien zin is het juist dat de
a s s i m i l a t i e a l s t o e s t a n d altijd en overal waar de Joden leven onvermijdelijk
bestaat. Iets anders is d e a s s i m i l a t i e a l s s t r e v e n naar de vol-
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ledige symbiose die u bedoelt. De onderscheiding die ik hier maak ontleen ik aan
het voortreffelijke boek van den hollandschen zionist F. Bernstein (inmiddels met
zijn gezin naar Palestina verhuisd), dat onder den naam ‘Over Joodsche Problematiek’
in 1935 in Arnhem verscheen. Kent u het niet, dan raad ik u zéér het te lezen.
Bernstein beschikt over een feilloos psychologisch inzicht, en over een verrassende
scherpte en eenvoud van formuleering. De toestand waarin de (geassimileerde) Jood
zich, vooral op vooraanstaande posten (in de regeering, het politieke partijwezen, de
rechterlijke macht) in West-Europa, ook in Nederland bevindt, wordt door hem met
een natuurlijk gemak zoo meesterlijk ontleed, alsof het de eenvoudigste situaties ter
wereld gold. De conclusie van Bernstein is natuurlijk het zionisme, en onvermijdelijk
is zijn analyse reeds van te voren door zijn gezichtspunt bepaald; maar ik ben er
zeker van dat men ook bij een tegenovergestelde overtuiging niet zal kunnen
ontkennen dat hij de tweeslachtige situatie der Joden in de verstrooiing met
onloochenbare juistheid ontleedt. De positie der Joden is, zoolang de symbiose en
het zionisme hun oplossende en emigreerende werking nog niet ten volle hebben
verricht, ‘gegrond’ op drijfzand, doordat zij de innerlijke legimatie, die alleen de
vreemde volkswil haar kan geven, nog altijd mist, en zij zal die blijven missen zoolang
de volken waartusschen zij leven hen beschouwen als een vreemde minoriteit.
Tragisch is dit dilemma niet alleen voor den symbiontischen, (atheïstischen) Jood
(die althans voor zijn nageslacht kan hopen op zijn volkomen verdwijnen!), maar
vooral voor den orthodoxen, die de assimilatie en het zionisme gelijkelijk verfoeit.
Want ook het zionisme leidt in zijn oogen tot een ontjoodschen; de citaten van
Steinheim en Breuer hierboven werpen hierop een blik. Het zionisme is voor de
orthodoxie een heidensche, westersche, anti-joodsche conceptie, die de
onverbrekelijkheid van hun godsdienst met hun religie ontkent; die het Galoeth
ontijdig en eigenmachtig verbreken wil door een heilloos anticipeeren op een
messiaansche toekomst. Zij schendt de plicht om tot aan het einde der
voor-messiaansche dagen te wonen onder de volken, en zij vergeet, dat de Joden,
zelfs al zouden zij eigengerechtigd Palestina herwinnen als vaderland, wezenlijk
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toch nog in de toestand der verbanning zouden zijn. ‘So lange es Juden gibt, und so
lange Welt Welt ist,’ zegt H.J. Schoeps in ‘Wir deutschen Juden’, ‘ist Israel im Golus,
in der Verbannung.’
Ik kom nu tot een zeer moeilijk punt: in hoeverre houdt de Jood op een Jood te
zijn, als hij zijn godsdienst verwerpt? Ik weet eigenlijk niet of men als niet-Jood die
kwestie ten volle beantwoorden kan. Ik zal er ook kort over zijn, omdat ik besef dat
men hier slechts kan werken met vergelijkingen en met vermoedens, terwijl aan de
vergelijkingen bovendien driekwart van hun normale aanknoopingspunten en dus
ook van hun geldigheid ontbreekt. Wat rest den Jood als hij zijn godsdienst verliest?
Een eigen cultuur? Hij bezat ze voor een overgroot deel, slechts voorzoover zijn
g o d s d i e n s t ze schiep: een eigen recht, een eigen historie, een eigen moraal. Zijn
filosofie en zijn kunst zijn ten nauwste aan zijn religie gehecht.
Hem rest dus, zoodra hij zijn godsdienst verliest, de herinnering eraan, evenals
aan zijn historie, factoren die in de eerste eeuwen zeker nog van kracht zullen zijn;
hij behoudt zeer veel overgeërfde ras- en geesteseigenschappen, een apart soort
scherpzinnigheid, een eindeloos geduld, een uitzonderlijke begaafdheid voor vrijwel
alle intellectueele beroepen1), een fantastisch aanpassingsvermogen, ook aan een
aanvankelijk zoo moeilijk te cultiveeren toestand (en terrein) als Palestina. Hij behoudt
zijn afkomst, zijn bloed. Als men nagaat wat in de amper 40 jaar dat het zionisme
bestaat, in Palestina verricht is, dan is er geen enkele reden om aan de toekomst ervan
te twijfelen. De voorloopige resultaten zijn, gegeven de moeilijkheden, uiterst
bevredigend.
Ik sta inderdaad in zooverre met meer sympathie tegenover den zionistischen dan
tegenover den symbiontischen Jood, als ik in hem de drager en de vernieuwer zie
van een in assimilatie vervloeiend en in orthodox formalisme versteenend Jodendom.
Want hoe geboeid ik mij ook heb verdiept in de romans van Proust eenerzijds en in
de geschriften van Kafka, Buber, Rosenzweig, S.H. Melamed e.a. anderzijds, ik kan
niet ontkennen dat in den eerste de reeds aanwezige ondergang van den Jood

1) Maar niet enkel daarvoor; als de omstandigheden hen dwingen zijn de Joden zeer goede
boeren, herders, nomaden, soldaten.
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mij beklemt, en dat in laatste instantie de geschriften der orthodoxen onvruchtbaar
zijn voor den westerschen geest en voor de westersche cultuur. Maar ook het zionisme,
zult u zeggen, is voor Europa van weinig positief belang; doch zelfs wanneer ik dat
toegeef, dan nog blijft de winst overeind, dat een volk zich uit de boeien van een
fataal en rampzalig verleden bevrijd heeft, dat het een gemummificeerde en
verstarrende orthodoxie overwonnen heeft, dat het de kracht heeft gehad aan de
verbanning een einde te maken, dat het een toestand van eeuwig zwerven en in den
vreemde ten slotte tóch slechts geduld te zijn heeft verbroken, dat het na 20 eeuwen
de energie, de durf en de fierheid gevonden heeft tot een eigen bestaan; en ik zou
mij zeer moeten vergissen als niet eerst uit dien toestand van vooral ook innerlijke
zelfbevrijding vruchten zullen ontstaan die meer dan ooit tevoren de g e h e e l e
beschaving tot winst zullen zijn.
Buitendien maken én symbiose én zionisme op den duur een einde aan een ook
voor ons uiterst precairen toestand, waarin geen redelijke schikking mogelijk en
doeltreffend schijnt te zijn. De antithese die er tusschen Joden en niet-Joden bestaat
schiep de eeuwen door een onafgebroken reeks van uiterst pijnlijke conflicten, of
liever de repeteerende breuk van één, essentieel en blijkbaar onoplosbaar conflict.
De verschillen tusschen u en ons zijn van dien aard, dat een samenleven als het
eenigszins kan, beëindigd en vermeden moet worden. Gij kunt, daar gij fier zijt, niet
verdragen dat de volkswil der z.g. Wirtsvölker u in laatste instantie het besef der
vooral ook innerlijke gelijkberechtigdheid onthoudt, en wij kunnen niet aanvaarden
dat sommige gebieden onzer beschaving door u worden beheerscht. Ik geef
onmiddellijk toe dat wat wij u danken belangrijker is dan wat wij u hebben te
verwijten, en dat wat men de joodsche overheersching noemt op terreinen van kunst,
van publiciteit, van wetenschap, politiek en financiën, zelfs al bestond zij in de mate
als de tegenstander beweert, een verschijnsel van tijdelijken aard zal zijn. Het spreekt
van zelf dat een volk van uw begaafdheid zich, eenmaal juridisch bevrijd, met
hartstocht wierp op de terreinen die deze begaafdheid de sterkste ontplooiing
beloofden, en zeker niet enkel uit baatzucht. Maar de spanningen die deze expansie
teweeg bracht bleken kata-
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strophaal, voor u en voor ons, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij
zich in de toekomst, als gij niet naar Palestina en in onze ‘Erbmasse’ verdwijnt,
minder afschuwelijk zullen voordoen. Daarom is, naast de symbiose, die voor ons
een verrijking zal zijn, het zionisme tevens een begin van ontspanning; doch ik zei
u reeds, wat ik op den duur, ook voor de wereld, van het zionisme verwacht.
Ik ben bij deze beschouwing uitgegaan van een fundamenteel verschil tusschen Joden
en niet-Joden, en ik geloof ten aanzien der betrokken volken aan een onoverbrugbaar
verschil. De historie heeft trouwens, nogmaals, onmiskenbaar bewezen dat het
bijeenwonen van de twee groepen onophoudelijk tot de meest noodlottige botsingen
en tot nog veel noodlottiger verzoeningen leidt. Zoolang deze wereld niet volkomen
geïnternationaliseerd is, zoolang er nationale staten, volken en culturen bestaan,
zoolang de menschheid niet tot een volkomen eenheid vermengd zal zijn of verzoend
in een oneindig geschakeerde harmonie, zoolang zal het ondoenlijk blijken dat de
Joden als vrije menschen onbedreigd onder ons leven. Dit wordt tegenwoordig ook
door vele Joden beseft en erkend. Ik herinner u aan de dikwijls uitstekende
beschouwingen die Lewisohn gaf in ‘Israel’, toen hij terug kwam van zijn reis door
Europa en Palestina.
Ook hij, sterk humanitair, moest, met Wassermann overigens en Einstein, in 1925
reeds erkennen: ‘No, assimilation is impossible. It is impossible because the Jew
cannot change his national character’, en: ‘Assimilation is bankrupt’; en over de
assimilatorische Jood spreekt hij als over ‘That strangest and most pitiful of creatures,
who is not a Jew and cannot be a non-Jew, and wanders, an unhappy phantom,
between two alien worlds.’ Ik was verheugd in dit besef van vreemdheid, dat ook de
Joden, orthodoxen, zionisten en assimilanten, tegenover ons beheerscht, de organische
aanvulling en rechtvaardiging te vinden van een onuitroeibaar gevoel dat mij en
verschillende niet-joodsche vrienden tegenover de Joden als g e h e e l eigen is. Dit
gevoel is geen anti-semietisme, hoewel het, indien het zijn intellectueele
rechtvaardiging zoekt in een bewering van joodsche inferioriteit, er ongetwijfeld toe
kan
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leiden. Ik vermoed dat ook u niet ontkent, dat deze vreemdheid bestaat, - maar niet
alleen in de geschriften der antisemieten, ook in veel joodsche boeken krijgt zij een
accent van vijandige superioriteit. Het verschil is niet enkel een reden tot afweer,
maar ook een trots. In weinig geschriften die ik de laatste weken over de joodsche
kwestie gelezen heb (en ik las grootendeels joodsche geschriften), ontbrak dit
superieure accent. Gij zijt trotsch op het feit, dat gij twee duizend jaar, zonder land,
zonder staat, zonder levende taal, zonder eigen cultuur, opgejaagd en gebrandschat,
de vernietigingsdrang der historie hebt getrotseerd; dat gij de Grieken en de Romeinen,
de Phoeniciërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren overleeft; gij zijt trotsch op uw
monotheïsme; gij ziet in uw uitverkiezing1) weliswaar ook een uitverkiezing tot
bizondere plichten, maar het besef gekozen te zijn is uw onuitroeibare trots. De
minderen onder u kunnen hun geringschatting voor hun omgeving moeilijk verbergen,
(vooral niet in hun te groote nederigheid), de hoogere naturen toonen haar overhuld.
Men ontmoet haar waarlijk niet alleen bij de orthodoxen (misschien bij hen nog het
minst) of bij aristocratische zionisten als Herzl. Ik trof haar nergens zoo onverholen
als in het bij stukken werkelijk meesleepende boek ‘You Gentiles’ van Maurice
Samuel, een atheïst, maar een Jood van het sterkste en meest onaantastbare soort.
Vol haat en verachting ziet hij neer op de sport- en dril-culturen der onmondige
volken, waartusschen het zijne, naar zijn meening onmiskenbaar superieur, twee
duizend jaar in ballingschap heeft geleefd - en hoe hebben zij het bejegend! En aan
het eind van zijn somber, verwoed, bijna dreigend requisitoir herinnert hij zich de
onveranderlijkheid van hun lot: ‘Whatever we do, we are damned.’
Ik heb u gezegd waarom ik niet aan die onveranderlijkheid geloof. Ik heb, ook
verder, getracht mijn meening zoo duidelijk mogelijk naast, soms tegenover de uwe
te plaatsen, zonder te vervallen in algemeene theorie (b.v. over het ras). Ik had niet
de bedoeling uw brief op den voet te volgen, en als antwoord schiet mijn stuk dus
tekort. Maar wellicht draagt het toch er toe bij dat de joodsche kwestie ook door
derden opnieuw onder oogen wordt gezien. Ik hoop het, en ben u erkentelijk dat uw
artikel mij tot dit overzicht dwong.

1) Die althans in úw bewustzijn bestaat.
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Macchiavelli en Erasmus
Door P. Minderaa
In Juli 1936, de maand waarin heel Europa Erasmus herdenkt, wil ik trachten een
schets van zijn figuur en beteekenis te geven door hem te stellen naast zijn antipode
Macchiavelli. Het aan elkander confronteeren van deze beide figuren wordt vanzelve
een naast elkander plaatsen van twee ideeënwerelden en levenshoudingen, een
tegenstelling van groote beteekenis ook in het heden.
Dit brengt mede, dat ik beide figuren slechts zeer onvolledig behandelen zal.
Macchiavelli was in zijn tijd een belangrijke medespeler in het politieke spel van de
Italiaansche Renaissancerijken, hij was hooggeprezen geschiedschrijver van Florence,
hij was belangrijk als satiricus en comediedichter, maar ik laat dat alles nu liggen en
beschouw hem nu als den grooten theoreticus, den schrijver van de Discorsi over
Livius en vooral van het boekje, ook thans nog zeer invloedrijk ‘Il Principe’ ‘De
Vorst’. En Erasmus? Diens leven en werk is zeker nog oneindig omvangrijker als
dat van Macchiavelli; Erasmus, de groote humanist, de dichter en satiricus, de tijdsen kerkkriticus, de uitgever en commentator van tallooze klassieken en van het N.T.,
enz. enz. Er is zeker reden te over deze zeer belangrijke figuur, waarvan wij thans
hoogstens nog ‘de lof der zotheid’ en eenige samenspraken kennen nader te bezien
en het feit dat het 12 Juli dezes jaars vier eeuwen geleden is, dat deze reus, dit licht
der wereld, zooals zijn tijd hem noemde, aan West-Europa ontviel, biedt daartoe een
goede aanleiding. Doch in dit artikel bezie ik ook hem vanuit een bepaald aspect,
door zijn naam te stellen naast Macchiavelli en diens ‘Vorst’. En natuurlijk denk ik
dan allereerst aan Erasmus, boek met verwanten titel ‘Institutio principis christiani’
‘Onderwijzing van den christelijken vorst’, opgedragen aan den jongen Karel V.
Maar ik behoef mij geenszins tot dit geschrift te beperken. Overal in Erasmus werk,
in zijn
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commentaren, brieven, theoretisch-theologische en satirische werken, zijn tal van
uitspraken te vinden over de principes van menschelijk leven ook in
staatsgemeenschap en politiek.
Beginnen wij Macchiavelli, den eerstgenoemde van onzen titel, met zijn ‘Vorst’
nader te bezien. Daarvoor moeten wij hem echter zien in zijn tijd, zoowel wat de
verhoudingen der menschen als de ideeën betreft. De overgang van de 15de naar de
16de eeuw is wat Zweig noemt een ‘Schicksalsstunde Europas’ en hij voegt er bij
‘in ihrer dramatischen Gedrängtheit nur der unseren vergleichbar’. Hij en vele anderen
hebben de bekende beslissende gebeurtenissen en veranderingen opgesomd, die toen
een ‘kentering der tijden’ veroorzaakten, de talrijke ontdekkingen, het vinden van
nieuwe werelden op de aarde en aan den hemel, het zich loswoelen uit een
geocentrische cosmologie evengoed als uit starre denksystemen der middeleeuwsche
scholastiek, de geboorte van het zichzelfontplooiend individualisme. Daardoor een
groote onzekerheid, maar daardoor ook een geweldige honger naar nieuwe zuivere
kennis. Voeg daarbij eenerzijds de weder ontdekking door een
koortsachtig-enthousiaste schare van de klassieke oudheid, van Cicero en Plato en
de ineenstorting op sociologisch gebied van de ordeningen der M.E., het opkomen
der steden en van een zich vrijmakende burgerij, het terugtreden van de ridderstand,
de verarming der boeren, de plotseling uitbottende weelde van de wereldhandel.
Tenslotte deed misschien niets de wereld toen zoo in zijn grondvesten daveren als
de dubbele bedreiging van de langbewaarde, hoe ook versteende, geestelijk-religieuse
eenheid. De Una sancta, de alles fundeerende en overschaduwende katholieke kerk,
heeft eenerzijds den schok te weerstaan van een heidensch individualisme, waarin
de mensch zelf zijn leven gestalte geven zal. En anderzijds scheurt zij straks in
bloedige oorlogen uiteen onder den druk van de zich met de elementaire kracht van
het volk doorzettende Hervorming, waarbij tevens een nog ongekend nationalisme
het bovennationale der katholieke kerk naar het schijnt voor goed in stukken breekt.
Indien men naast en in vergelijking met de onze naar een tijdperk der geschiedenis
speurt vol chaotische verscheuring, vol nieuwe geboorten, vol op elkander botsende
strevingen,
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dan komt deze periode zeker in aanmerking. Humanisme en Renaissance hadden
hun bakermat in het land van Macchiavelli, in Italië. Het humanisme vervulde daarbij
dikwijls een dienende rol tegenover de beweging van veel origineeler en dieper
strekking, die Renaissance heet. Het humanisme had dien mensch de kennis gebracht
van de historische werkelijkheid der antieke wereld, die in tegenstelling met de M.E.,
waaraan men zich ontworstelde, als ideaal werd gezien en tegelijkertijd voorbeeld
en drijfkracht werd. Macchiavelli mag gelden als een der meest-uitgesproken typen
van dezen Renaissance-mensch, zij 't dan misschien tot in zijn daemonische
consequenties. Hij hangt niet in de lucht met zijn amoreele verheerlijking van geweld,
hij past practisch geheel in het beeld van dezen tijd, - immers de tijd der Borgias om
van anderen te zwijgen -; maar ook in de gedachtenwereld van zijn tijd zijn er vele
lijnen, die in hun consequentie op zijn systeem uitloopen. Een enkele aanhaling van
een beroemde philosooph der Renaissance moge dit bewijzen: Pico (della Mirandola)
zet in zijn vermaarde geschrift ‘De hominis dignitate’ (over de waardigheid van den
mensch) uiteen, dat in de wereld der dingen overal het handelen, het werken volgt
op het zijn (operari sequitur esse), maar dat het bij den mensch juist andersom is.
Hier volgt ‘zijn’ uit ‘handelen’, en dat niet eenmaal, maar als een steeds zich herhalend
proces.
De menschelijke wezenheid is juist gegeven met deze voortdurende bewuststelling
van zijn energie tegenover het stille ‘zijn’. Wie op een sport van de ladder des Zijns
blijft staan, mist de specifieke menschelijke vrijheid. Dier, plant en ook engel blijven
binnen den kring, hun in de schepping gegeven; de mensch echter kan alles worden,
naarmate hij alles uit zich zelve in vrijheid te vormen vermag. Duidelijk spreekt hier
een zich van jonge kracht bewust individualisme, dat grenzenloos in het absolute
streeft. Scherp wijst hier een richtingspijl naar Nietzsche. Gemakkelijk wordt van
uit zulk een gedachtengang (die volgens Cassirer ‘Individuum und Cosmos im
Zeitalter der Renaissance’ typisch is voor dien tijd) de weg ingeslagen naar
Prometheus-symboliek. Zoo schrijft een ander Renaissancist Bovilus (de Sapientia,
cap. VIII): Doordat de wijze uit den aardschen mensch den he-
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melschen, uit den potentieelen mensch den actueelen, uit de natuur het intellect
voortbrengt, volgt hij Prometheus na, die in den hemel steeg om het levenwekkende
vuur van de goden te halen. Hij wordt zijn eigen schepper en meester - hij verwerft
en bezit zichzelf, terwijl de slechts natuurlijke mensch steeds aan een vreemde macht
toebehoort en haar eeuwige schuldenaar blijft.’
Deze uitspraak is wel héél karakteristiek! Ik haal er vier punten nog even uit naar
voren. 1o de duidelijke uitspraak van een individueel menschelijke almacht, ja
vergoddelijking: hij is als Prometheus, hij is zijn eigen schepper en meester; 2o dat
dit mogelijk is, dank zij de kracht van een zichzelf scherpend intellect: hij brengt uit
de natuur het intellect voort, wordt zoo van den potentieelen tot den actueelen mensch;
3o dat de zoo sprekende auteur althans naar den vorm en de symbolen nog gevangen
zit in een overigens vreemdgeworden christendom als hij zegt dat de wijze ‘uit den
aardschen mensch tot den hemelschen stijgt en ten 4o het bewustzijn van een niet
nader gedefinieerde macht, de vreemde macht genoemd, waaraan de mensch naar
de natuur is onderworpen, en waarvan deze intellectueele individualist zich bevrijdt.
Zie hier wezenlijke hoofdelementen in de Renaissance-achtergrond van
Macchiavelli en in diens eigen theorieën. Het geheele streven van Macchiavelli wordt
beheerscht door het bewustzijn van deze vreemde macht, aan wie de natuurlijke
mensch reddeloos is prijsgegeven en wier nukken een prometheïsch, rücksichtslos
zich doorzettend denken en doen voor een aanzienlijk deel weet te verschalken. Het
is de heel zijn wereld beheerschende strijd tusschen fortuna en virtu. Fortuna is
natuurlijk het met ons spelend noodlot. Hoezeer met zulk een benaming weggevlucht
van de christelijke wereld met zijn voorzienigheid en Godsbestuur, zien we toch ook
Macchiavelli evenals Bovillus soms woorden en begrippen, uit die andere wereld in
zijn heidendom als verdwaald, opvatten. Moeilijker is de omschrijving van het begrip
virtu, dat ons gevaarlijk aan deugd herinnert. Het beteekent hier in aansluiting aan
het Latijnsche virtus, om de woorden van een inleider tot de Duitsche vertaling te
gebruiken (Friedr. Blaschke) ‘höchster Steigerung der körperlichen und geistigen
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Lebenspotenz,’ eenvoudiger gezegd ongeveer: zoo absoluut mogelijk ingezette
levensenergie. Daarbij valt ook voor Macchiavelli de nadruk op het intellect. Men
heeft deze denkkracht-methode genoemd technisch denken.1) Wat is daar als iets
eigens mee bedoeld? Techniek is geen vrije, in zichzelf rustende wetenschap, maar
is wetenschappelijk streven naar een bepaald nuttig doel; zoo is deze technisch zich
ontplooiende menschelijke levensenergie, deze ‘virtu’ de welberekende methode
zich te handhaven tegenover de fortuna. Zij vormt daarvoor een gesloten systeem
van krachten, gecompliceerd in zijn berekeningen naarmate de werkelijkheid
gecompliceerd is, maar niet te beïnvloeden of te verwarren door factoren uit een
andere wereld, bijv. uit die van moraal of religie.
In zijn houding tegenover de Fortuna is Macchiavelli typisch de Renaissancistische
Uebermensch, hij formuleert theoretisch wat anderen als de Borgia's doen en hij doet
dit met een eerlijkheid, die men een respectabele onbeschaamdheid zou kunnen
noemen. De middeleeuwsche mensch was als prijsgegeven aan de machten der
niet-menschelijke wereld, hij beleeft den strijd maar grijpt niet zelf in. Anders de
Renaissance-mensch. Zoo zegt Leon Battista Alberti: ‘De stroom van Fortuna sleurt
dien niet mede, die zich in hem, op eigen kracht vertrouwend, als kranig zwemmer
zijn weg baant’ (in zijn ‘Intercoenales’).
In den chaotisch-woelenden tijd van Macchiavelli was er alle reden deze Fortuna
te zien als een zeer reëele, te vreezen macht. Zijn eigen Italië (over ons eigen en
Erasmus' vaderland spreek ik straks) kromde zich onder de wilde twisten der elkander
op leven en dood bevechtende republieken en tyrannenstaten; in elke stad tot in de
kringen van Christus' stedehouder toe wisselden revoluties en vervolgingen in bonte
rij en het land, zoo verscheurd, lag open voor vreemde overheersching. Macchiavelli
heeft in zijn practisch leven daarvan alles meegemaakt. In woeligen tijd komt hij
naar voren, wordt (1498) secretaris van den raad van tien voor oorlog en vrede. Als
de Medici in 1512 terug keeren wordt de republikein Macchiavelli in de gevangenis
geworpen en gemarteld, hij

1) Verg. de definitie van technisch handelen door Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft I,
13.
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mag blij zijn straks verarmd op een klein landgoed zonder directen invloed te blijven
leven (St. Andrea bij S. Casciano). Daar schrijft hij zijn Discorsi en voltooit hij zijn
Il Principe, zijn comedies en zijn geschiedenis van Florence. Niet het minst door zijn
‘Vorst’ bij de Medici weer in genade aangenomen en opnieuw actief in politiek en
ambt wordt hij in 1527 met de Medici verjaagd om nog datzelfde jaar verarmd te
sterven. Wie dezen strijder en theoreticus billijk beoordeelen wil mag één ding niet
vergeten; hij wordt gestuurd en bezield door een ideaal, de nationale vereeniging en
opheffing van Italië. Hij is in zijn politiek niet maar een avonturier in den blinde, die
geweld en list zoekt om hun eigen bekoring, maar dit geheele technisch apparaat
zijner politiek richt zich op het ééne doel: de opstanding van een herboren Italië.
Zelfs zijn herhaaldelijk blijkende sympathie voor den niets ontzienden geweldenaar
Cesare Borgia, is te verklaren uit het feit dat deze van uit den kern van zijn
vorstendom, de Romagna, streefde naar de vereeniging onder zijn sterke hand van
geheel Italië. Ik wil met voor de hand liggende, maar gevaarlijke vergelijkingen met
onzen tijd voorzichtig zijn, ik laat die stilzwijgend aan uw verbeelding over maar
aan wien dringen zich hier niet de parallellen op?
Zich fundeerend op eigen ervaringen, op de geschiedenis van zijn tijd en op een
intensieve bestudeering van de politieke historie der oudheid, zet deze
koud-berekenende idealist zich nu aan het werk om de beste technische methode tot
in details te ontwerpen voor de grondvesting van een machtigen staat. Hij legt zich
zelf een vragenlijst voor, telkens wikkend en wegend wat in een bepaalde situatie
de beste weg is, en eerst als alle vragen zijn doorploegd vindt deze stem een warmer
pathos in het slothoofdstuk ‘Oproep tot bevrijding van Italië van de Barbaren’. Ik
behoef u al de vragen en situaties die hij zich voorstelt niet op te sommen, het is
voldoende hier enkele als voorbeeld ook om hun onverschrokken duidelijk antwoord
te noemen.
Techniek vereischt efficiency. Macchiavelli zoekt dus steeds het goedkoopste
nuttige resultaat. Bijv. aldus: ‘Menschen zijn of vriendelijk te behandelen of
onschadelijk te maken; want om gering onrecht wreken ze zich, maar worden ze
door zwaar
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onrecht getroffen, dan kunnen ze dat niet. Men moet in dat geval de menschen dus
zoo kwetsen, dat men hun wraak niet te vreezen heeft’.1) U huivert misschien even
van zulk cynisme. Maar is de geschiedenis van alle imperialisme niet vol illustraties
hiervan, is bijv. ook Versailles niet op deze techniek gebouwd?
Bij de behandeling van de vraag, hoe een nieuwopkomend heerscher macht verwerft
en behoudt luidde het antwoord, dat hij alleen op zijn eigen mannen vertrouwen moet
en geweld aandurven. ‘Daarom overwinnen alle gewapende propheten en de niet
gewapenden gaan te gronde, want bij dit alles komt nog de wankelmoedigheid van
het volk; het is gemakkelijk het tot een zaak over te halen maar zwaar het bij die
overtuiging te behouden. Daarom moet men het zoo inrichten, dat men het met geweld
tot gelooven dwingt, als het niet meer gelooven wil.’
Ik ga voort: ‘Bij de roof van een staat moet de veroveraar alle schanddaden
overdenken, die hij noodzakelijk volvoeren moet en deze met één slag voltooien om
ze niet iederen dag te moeten herhalen.’ Een sprekend voorbeeld van wat ik noemde
het masker der religie is het volgende. De auteur spreekt in het 11de hoofdstuk van
de geestelijke vorstendommen. Voor hij de juiste techniek van Alexander analyseert,
lanceert hij de volgende boutade: ‘Daar deze (geestelijke vorsten) door een hoogere
rede geleid worden, waartoe menschelijk verstand niet reikt, laat ik na daarvan te
spreken; want daar deze vorstendommen door God zijn ingesteld en onderhouden
worden, zou het een teeken zijn van aanmatiging en vermetelheid daarover te
raisoneeren.’
Hoe moet een vorst handelen tegenover eigen onderdanen en vrienden? Antwoord:
‘een mensch, die in iedere situatie voor het goede zou willen instaan, zou te midden
van zooveel slechte menschen te gronde moeten gaan. Daarom moet een vorst, als
hij zich handhaven wil, leeren slecht te zijn, en daarvan naar behoefte gebruik te
maken.’
Het meest principieel en consequent is misschien Macchiavelli's houding waar
hij, in het 18de hoofdstuk, handelt over vorsteneerlijkheid. Idealiter, zegt de schrijver,
zijn er twee

1) pag. 8. De citaten zijn ontleend aan de Duitsche uitgave door Fr. Blaschke.
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strijdwijzen; die door de wetten, welke bij den mensch past en die door geweld, die
bij het dier hoort. Maar dat is alweer niet reëel. In de realiteit schiet de eerste onder
menschen te kort, dus moet de vorst leeren mensch of zoo noodig dier te spelen.
Wie naast korte citaten een afgerond geheel zoekt, leze het boven alles door M.
geroemde voorbeeld, het optreden van Caesare Borgia als veroveraar van de Romagna
(pag. 27-31). Tegelijk is dit het sprekendste bewijs, hoe ook de beste technische
politiek dood kan loopen op de grillen der Fortuna.
Uit de genoemde voorbeelden is dunkt mij overduidelijk het in zichzelf besloten
zijn van dit technische systeem. Hier maatstaven van moraal of religie aan te leggen
is even dwaas als te vragen of een bepaalde machine wel godvruchtig werkt en of
een hoogspanningskabel wel rechtvaardig is. Erkent Macchiavelli geen moraal, geen
deugden, acht hij ze van geen belang? O zeker wel, hij vereert ze zelfs en bewondert
ze, hij zou het wel prachtig vinden als deze heerlijke schoonheid ook zijn vorst sierde.
Maar bij de vraag hoe gehandeld moet worden, hebben ze evenveel
zeggingsbevoegdheid als de gerechtigheid bij het electrisch stroomnet. Ze hooren
eenvoudig in een andere categorie. Wat kwaad heet in de eene categorie, heet nuttig
in de andere, het is een gebrek aan onderscheidingsvermogen de categorieën te
verwarren. Hij zegt het zelf aldus: ‘Ziet men op 't geheel, dan zal men vinden, dat er
oogenschijnlijk deugden zijn, bij wier uitoefening men te gronde gaat en schijnbare
grove fouten, waarbij zekerheid en bezit is gewaarborgd’ (60-61). En om dat laatste
gaat het immers alleen. De mensch en zijn persoonlijk-egoïstisch of groeps-egoïstisch
belang is de maatstaf aller dingen, de verovering van een zeer aardsch hebben en
kunnen op de bedreiging van een fatum. Niets wijst boven de aarde uit, deze
Renaissancistische Uebermensch is meer een uitermate scherpzinnig dier, dan dat
hij het ware goddelijke ook maar vermoedt. En omdat M. weet, dat in den mensch
toch altijd weer de droom levend wordt van een oriënteering aan andere orde, een
geoordeeld en een begenadigd zijn, neemt hij een slim gehuichel met deze waarden,
als het efficiënt is, mede in zijn systeem op.
Hij spreekt het alles open uit in zijn respectabele onbeschaamdheid. Doet de wereld
het practisch anders? Zijn
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machthebbers v a n h e d e n niet zijn dankbaarste leerlingen?
Ook thans staan wij telkens voor verknoopingen in één enkele menschelijke ziel
van twee werelden, die van een religieus zieleleven en van deze practische techniek,
juist zooals ze uit den tijd van Erasmus en Macchiavelli ons verbluft.1) En als ik nu
Erasmus tegenover Macchiavelli ga stellen, dan doe ik dat om in deze volkomen
tegenstelling bewust te maken, dat hier geen halfheid mogelijk is, dat men moet
kiezen of deelen. Macchiavelli heeft dit zelf beseft als hij constateert in zijn Discorsi
(II, 2), dat het contemplatieve Christendom met zijn voortdurend zich instellen op
een andere, hoogere wereld voor den staat en de verdediging van zijn vrijheid niet
bevorderlijk kan zijn. Veelzeggend is hier dat ‘contemplatieve’ Christendom, dat
dan staan moet tegenover een christendom, dat, zooals men 't nu graag formuleert,
met bei zijn beenen in de realiteit staat.
Is Erasmus de geschikte figuur om als tegenpool te staan tegenover Macchiavelli?
De vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat ze ten nauwste samenhangt met de
visie die men op Erasmus heeft. Dat deze visie bij uitnemende kenners van zijn leven
en werk uiteenloopt wordt veroorzaakt door de gecompliceerdheid van Erasmus'
wezen, door de zeldzame combinatie van in den regel uiteenliggende elementen, die
zijn geest ons doet zien, ook wel door de groei, die zijn ziel doormaakte. Zoo werd
het mogelijk, dat bijv. Huizinga en Zweig, daar ze ieder één zijde van zijn wezen als
de voornaamste beschouwen, sterk uiteenloopen, zoo is ook begrijpelijk, dat ze bij
hun uiteenzettingen zich telkens gedrongen voelen tot het maken van reserves.
Om de zeldzame combinatie, waarvan ik sprak, eenvoudig te omschrijven, zou ik
willen zeggen: Erasmus was een leerling der humanistische Renaissance, waarvan
wij voorbeelden zagen èn van Christus, hij was wat de Duitschers met een
veelzeggenden term noemen een Literat en een eenvoudig geloovige. In zijn zeer
omvangrijk levenswerk toonde hij zich een in de studeerkamer opgesloten
schriftgeleerde èn tegelijkertijd een tot heel zijn tijd roepend apostel. Ook in andere
as-

1) Men leze bijv. bij Burchhardt (I, 49) het relaas van de samenzwering der Pazzi.
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pecten vertoonde hij dit veelkleurige. Zweig wijdt er een pagina aan met klaar gestelde
contrasten.1)
Om dit concreter te maken geef ik een vlugge en zeer onvolledige schets van zijn
leven en werk. Als onecht kind geboren en spoedig wees, ziet hij zijn jeugd bestuurd
door voogden, die zich gaarne van de zorgen afmaken. Op de beroemde school te
Deventer, toen nog in ouderwetschen M.E. trant, krijgt hij een enkel maal bij een
oratie van Hegius of Agricola een Ahnung van de heerlijkheid der humanistische
beschaving. Onder drang van de anderen en in de hoop rust voor studie te vinden
laat hij zich als monnik opnemen in 't klooster Steyn bij Gouda. Doch dit leven is
zeer spoedig in zijn grauwe onbelangrijkheid een groote teleurstelling en een redding
is het als hij in 1493 secretaris wordt van den bisschop van Kamerijk, dien hij als
goed Latinist naar Rome zal moeten vergezellen. Van deze reis komt niets. Erasmus
krijgt echter van zijn bisschop verlof in Parijs te studeeren. Zwak van gezondheid
en in berooide omstandigheden heeft hij er moeilijke jaren, zijn brood verdienend
als gouverneur of onwaardig bedelend om financieele hulp van machtigen.
In 1499 en 1500 is hij voor 't eerst in Engeland, verkeert als hooggeschat jong
geleerde en vriend in 't huis van Thomas More en van Colet. Hij ontwikkelt zich
steeds meer tot de verfijnde renaissancemensch, de humanistische theoloog, voor
wie de theologie dikwijls slechts de aanleiding schijnt met de humaniora te kunnen
schitteren. Als hij in 1500 te Parijs terugkeert verwerft hij zich een eerste Europeesche
roem met de uitgave der later steeds uitgebreide Adagia, een verzamelwerk van
citaten en anecdoten uit de oudheid, een werk niet van diepe oorspronkelijkheid,
maar getuigend van een geweldige belezenheid en kennis. In diezelfde jaren werpt
hij zich met een verbluffende snelheid en breedheid op de studie van het Grieksch.
Maar zie, chronologisch vlak daarna verschijnt een werk, dat ons een geheel anderen
Erasmus doet zien: het ‘Enchiridion militis christiani’, dat met een gevatte
woordspeling beteekent zoowel ‘handboekje’ als ‘ponjaard’ van den christen-ridder.
Het heeft de statige stijl en de breedsprakigheid van den fraaischrijvenden Latinist,
waardoor het

1) Zweig o.l. pag. 70.
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voor een modern lezer moeilijk is te doorworstelen, maar de auteur hier aan 't woord,
komt met grooten ernst en warmte op voor een zuiver christelijk leven. Bij de vele
practische raadgevingen, die hij daartoe opstelt is voortdurend de grondopzet de
scheiding tusschen een leven uit aardsche, menschelijke motieven, die slechts
schijn-geluk brengen en het oogenschijnlijk armere maar alleen waarachtig-rijke
leven uit den geest. Aan vele verschijnselen in het persoonlijk en maatschappelijk
leven legt hij den maatstaf aan van een evangelische praktijk.1)
Terecht kan Huizinga er op wijzen, dat Erasmus zelf dit geschrift, later in vele
talen uitgegeven ‘en bagatelle’ behandelde en als zijn eigenlijke taak ook toen reeds
zag de restauratie der theologie door een critische uitgave der Kerkvaders en van het
N.T. Maar als hij daarbij Erasmus' bedoeling illustreert door van hem aan te halen
‘om den tempel des Heeren, die sommigen door hun onwetendheid en barbarie al te
zeer hebben onteerd, naar onze krachten met hulp uit den vreemde te versieren,
zoodat ook edele geesten kunnen worden ontvlamd tot de liefde der heilige Schrift’
en daaraan de eigen vraag toevoegt: ‘Is het niet nog de humanist, die hier spreekt?’
dan schijnt het mij, dat hij door zijn eenmaal gevormd oordeel ‘Erasmus is in wezen
humanist’ wel wat blind is voor het duidelijk weergegeven levensdoel: de wereld te
openen voor het evangelie. Ik kom op uitspraken uit dit Enchiridion nog terug.
Vervolgen wij eerst onze schets. Wij vinden in de komende jaren Erasmus steeds
zwervend. Twee jaar te Leuven, dan weer Parijs, 1505 en 1506 opnieuw in Engeland
eindelijk 1506 op reis naar Italië. Doctor theologiae geworden in Turijn reist hij naar
Bologna, maakt daar met verbijstering de intocht als zegevierend krijgsman mede
van paus Julius II. Acht rijke maanden van 1507 verblijf hij te Venetië, niet onder
de romantische bekoring van deze alle noorderlingen zoo imponeerende stad, maar
in furieuse arbeid in de beroemde drukkerij van Aldus, waar 'n zeer vermeerderde
editie der Adagia en allerlei uitgaven van klassieken (Plautus, Terentius, Seneca)
ontstaan. Na een reis als leeraar van een jongen Engelschen aartsbisschop naar Rome
en Napels, roept de troonsbestijging van Hendrik VIII, zelf een enthousiast humanist,
hem opnieuw naar Enge-

1) Zie voor citaten, Huizinga pag 70 en volgende.
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land. Op de lange rit te paard over de Alpenpassen ontwerpt hij spelend de schets
voor het boek, dat hij straks in Londen in een paar dagen opschrijft, en dat nog heden
zijn naam door alle landen draagt, ‘De Lof der Zotheid’. Juist de omstandigheid, dat
verreweg de meeste lezers Erasmus alleen door dit lichtvleugelig kunstwerk kennen,
en dat de menschen zoo slecht lezen, vooral als satire en ernst verstrengeld zijn, is
de oorzaak dat de diepte van zijn ziel hen ontgaat.
De geniale satiricus gaf trouwens in dit boekje een werk van veelduidigen aard.
De inventie om de Dwaasheid zelve te laten spreken en onder dit masker een zeer
vrijmoedige kritiek te kunnen uitspreken over eerwaardige instellingen en hooge
machthebbers is slechts een lumineus gevonden begin. Wie goed toeziet, bemerkt
dat de zichzelve lovende zotheid van dit geschrift van wisselend karakter is. Ten
eerste is er de ironische satire telkens als de echte zotheid wordt aangeprezen, maar
de verscholen bedoeling natuurlijk tegengesteld is; bijv. de zotheid bespot de gedachte
van Plato, dat de staten gelukkig zijn, waar de wijsgeeren heerschen (cap. XXIV).
Ondanks de korrel waarheid, - die immers in ironie nooit ontbreekt - dat wie de
wijsheid in staatsbestuur als norm neemt veelal onhandig en onpractisch is, is de
wezenlijke bedoeling een bevestiging van Plato's ideaal. Dikwijls echter en juist waar
het toestanden geldt, die Erasmus fel ergeren, verlaat hij de maskerade bijna geheel
en is zijn oordeel direct, zoo waar het den oorlog geldt, wreed jachtvermaak enz.
Ten tweede is er telkens het besef dat in deze onredelijke wereld de dwaasheid, een
heel andere dwaasheid dus, nu het irrationeele, hoogere wijsheid is dan alle logische
constructie. ‘Wat uitwendig de dood schijnt, is, als ge 't meer van binnenuit bekijkt,
het leven’ (pag. 461)) enz. Als derde, met dit tweede verwant is het glimlachend
bewustzijn dat in dit leven, zwaar van ernst, de zotheid, een aimabele zotheid nu, als
het ware de kruiderij is van een anders benauwende maaltijd. Ook, ten vierde beseft
deze Zotheid, waarachter Erasmus zich schuil houdt, dat zij bij de klaarblijkelijke,
verlammende miserie van het leven een bron is van voortdurend vitaal durven leven.
De wijze, heet het, zou bij 't doorgronden van dit boos bestaan den

1) Citaten naar de uitgave in de Wereldbibliotheek.
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dood verkiezen. En dan zegt de Zotheid: ‘Maar ik weet, deels door onwetendheid,
deels door onnadenkendheid soms door het vergeten van het leed, nu en dan door de
hoop op geluk, ettelijke malen door de genietingen met eenige honingdruppels te
besprenkelen hen bij al 't groote leed zoo te helpen, dat zij dan zelfs geen lust hebben
het leven te verlaten, als de draad der schikgodinnen is afgesponnen’ (52).
Tenslotte is er ook telkens een Rousseau-achtige romantiek, een stemming van
alle tijden, waarin men beseft, dat wijs te zijn het levensgeluk niet vermeerdert, dat
geluk naïveteit is. Zoo zegt onze auteur, dat ‘de dieren, verschoond van alle cultuur,
het gelukkigst zijn’ (cap. 33 en 34).
Men ziet het, de hier geloofde zotheid is veelduidiger dan de vlotte lectuur
misschien menig lezer bewust maakt.
Meest blijft dit een negatief spreken, waarachter het positieve slechts te raden is.
Er zijn ook hier hoofdstukken over den vorst, de hovelingen, de pausen enz. De
praktijk van een Macchiavelliaansche politiek wordt hier als de naar aardschen
maatstaf verkieslijke zotheid geroemd en daarmee vinnig gehekeld. Want ja, was
deze vorst in diepen en geestelijken zin wijs, dan kwam er immers van heel zijn
aardsche belang en glorie niets terecht!
Kostelijk is het naast elkander te stellen wat Macchiavelli antwoordt op de vraag
hoe een vorst tegenover onderdanen handelen moet en de satirieke opsomming der
zotheid van het doen en laten van den in haar smaak vallenden vorst, de geveinsde
edele motieven incluis. Er is hier een verbluffende gelijkluidendheid van gedachten,
haast van woorden, slechts ontbreekt in Erasmus' spotbeeld de aandrift waarvoor
zijn tegenspeler heel deze techniek uitdacht: de alleenzaligheid van den sterken staat.
(Lof der Zotheid, pag. 124-125).
Veel wat met deze hoofdstukken verwant is, kan men ook aantreffen in de
Colloquia. Satirische, ja sarcastische kritiek brengt ook het pamflet, waarvan Erasmus
het auteurschap steeds ontkende, de ‘Julius exclusus’, het relaas, hoe de
krijgsman-paus Julius II aan de hemelpoort als een onwaardige wordt teruggewezen.
Spoedig daarop schrijft Erasmus den brief, later uitgewerkt tot het tractaat ‘Dulce
bellum inexpertis’ door prof. Linde-
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boom vertaald als ‘De oorlog is een zoete waan voor allen die er buiten staan,’ een
titel, die voorzichzelf spreekt. Ik maak van de gelegenheid gebruik hier
belangstellenden naar drie goede resultaten van de Erasmusherdenking te verwijzen
(er is natuurlijk meer!) n.l. Prof. Lindebooms Erasmus van Rotterdam, waarin met
veel zin voor rechtvaardigheid, grootheid èn kleinheid van den gevierde worden
afgewogen. Lindeboom vult gelukkig aan waar Huizinga eenzijdig te kort schoot al
is natuurlijk deze schets niet met de breede studie van Huizinga te vergelijken.
Daarnevens noem ik de aardige uitgave van het Dulce bellum inexpertis door Nico
van Suchtelen in zijn boekje ‘Oorlog’. Den meester der Colloquia navolgend, leidt
van Suchtelen ons binnen op een ‘feestgelag’ waar als hoofdschotel der geestelijke
spijs door den gastheer het genoemde tractaat wordt voorgelezen. Den brief waaruit
dit stuk ontstond kan men in extenso vinden in de mooie uitgave door Dr. O.
Noordenbos en Truus van Leeuwen van een keur van brieven: Erasmus in den spiegel
van zijn brieven.1)
De philologische arbeid maar met meer dan zuiver philologische bedoeling en de
religieus-ethische tractaten blijven elkander afwisselen. Te Bazel, in noesten arbeid
bij den vermaarden drukker Froben, brengt hij de voor zijn tijd revolutionnaire nieuwe
editie van het N.T. en van Hieronymus. Dat is 1514-16. Maar in 1515 benoemd tot
raad van den jongen Karel V, wijdt hij dezen zijn ‘Institutio principis christiani’,
‘onderwijzing van den christelijken vorst’, het ware tegenstuk van Macchiavelli's
‘Principe’.
Uit een oogpunt van stijl en reëele raakheid beschouwd is dit boek zeker de mindere
van den ‘Principe’. Erasmus is ook hier naar onzen smaak wijdloopig, rhetorisch,
moralistisch tegenover de felle onmiddellijkheid van Macchiavelli. Tegenover diens
hard en koel afwegen van praktische kansen, diens scherp psychologisch
doorschouwen van mensch en volk, lijkt het hier wel eens een idylle, gedroomd
buiten de realiteit. Maar belangrijk is het principe, waarop deze geheele visie van
vorst, staat, politiek is gebouwd. De princips christianus is allereerst

1) Dit artikel ging reeds ter perse, toen de Ligt's forsche studie ‘Erasmus’ binnen kwam. Zij
kan hier slechts genoemd, zonder twijfel komt het Kouter op dit boek terug.
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Christen, binnen zijn levenstaak heeft hij het evangelie vorm te geven. Dat beteekent
afwijzing van het ideaal van den vorstveroveraar, kiezen van het andere van een in
vrede en gerechtigheid zijn volk sturend leider. Politiek is hier nooit in zichzelf
rustende techniek, politiek is gebonden aan Gods wet. Zoo vermaant hij zijn
christenvorst boven alles een eind te maken aan oorlog en oorlogshartstocht en alle
valsche voorwendsels daartoe en vervolgt: ‘En dit is in 't geheel zoo zwaar niet, als
ieder ophoudt zijn eigen belangen te vleien, als wij onze particuliere sympathieën
opzij zetten, de zaak van de algemeene welvaart ter hand nemen, als niet de wereld,
maar Christus onze raadsman is.’ Men mag het naïef idealisme achten, als Erasmus
deze Evangelische maatstaven zoo maar aan het hof van Karel V voorhoudt (hoe
zou Macchiavelli hebben geglimlacht!). Men moge smartelijk missen een ontleding
van de maatschappelijke oorzaken, een aanwijzing van middelen deze moeilijke
idealen toe te passen, dit doet tenslotte aan de principieele waarde niets af.
Vier jaar lang leeft de meester nu in Leuven in voortdurenden strijd met
conservatieve theologen. Hier schrijft hij in 1517 als zijn sombere, bitterste en
hartstochtelijkste aanval op den oorlog de ‘Querela pacis undique profligatae’, ‘Klacht
van de overal terneergeslagen vrede’. Bitter was hij teleurgesteld. Een oogenblik had
het geschenen dat zijn ideaal van vredelievende eendracht der christenheid, waarin
een bovennationale cultuur kon bloeien, werkelijkheid zou worden. De drie machtigste
vorsten Henry VIII v. Engeland, Frans v. Frankrijk en Karel V, kwamen bijeen om
zulk een wereldeendracht te grondvesten. Tijdens de onderhandelingen tracht hij in
verscheidene brieven invloed te oefenen. Maar slechts luttele jaren later brachten
hun legers Europa in vuur en vlam.
In deze jaren verstoort ook een andere wereldbeweging Erasmus' rust, het optreden
van Luther. Over zijn verhouding tot de hervorming en zijn strijd tenslotte met Luther,
waarvan Zweig begrijpelijk een hoofdthema maakt in zijn boek moet ik terwille van
de plaatsruimte hier vrijwel zwijgen1). Een oordeel over Erasmus in dezen tijd te
vellen is verre van gemakkelijk. Aan den eenen kant behoorde hij naar den inhoud
der kritiek

1) Men leze hierover Lindebooms ‘Erasmus van Rotterdam’.
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op 't katholicisme ongetwijfeld aan de zijde der hervorming; de wijze, waarop Luther
en de zijnen echter den strijd aankondigden en ten slotte voerden, hun niet
terugschrikken voor vuur en zwaard, de fanatieke oorlogstaal van Luther zelf, stuitten
hem in zijn verlangen naar evangelische broederschap zeer tegen de borst. In Luther's
praktijk stak waarlijk een stuk Macchiavelli, men leze slechts de citaten uit zijn
werken en tafelgesprekken bij Zweig. Ook botsten de karakters hier op elkander. En
dan blijft 't mij een groote vraag of Erasmus' vasthouden aan de Una Sancta zonder
meer onvruchtbaar conservatisme was. Er waren zeker groote kansen op zijn weg
(Augsburg!). De voortgaande verscheurdheid zou ons tot nadenken kunnen stemmen.
Acht jaren lang 1521-29 vindt hij in Basel rust om zich aan zijn studies te wijden,
die een Bijbelsch humanisme helpen bouwen. Als de strijd ook in Basel losbarst,
wijkt hij naar Freiburg en als tenslotte in 1536 de dood dat tientallen jaren nauwlijks
aan zijn dreigingen ontkomen leven onontwijkbaar nadert, en hij terug wil, nu
eindelijk, naar zijn geboorteland, eindigt deze strijd reeds in Basel, waar deze
Europeeër, die in 't Latijn een leven lang sprak, schreef en dacht, wonderlijkerwijs
met de kinderlijke woorden: ‘lieve God!’ insliep.
Wat is het grondmotief, wat de beteekenis geweest van dit leven? Ik geloof, dat
het van tweeërlei aard was, met een gemeenschappelijken achtergrond. Voorop kan
gesteld worden, als een in al zijn levensuitingen zich openbarende kracht, de
ongemeene zin voor zuiverheid, waardoor hij in kleine dingen een voorlooper was
van moderne hygiene en in de groote dingen beheerscht was door een onweerstaanbare
afkeer van alle domme eigenwaan, van onredelijkheid, schijnheiligheid, louter
vormelijke ceremoniën, spitsvondigheid, scholastiek en niet het minst van alle vormen
van fanatisme. Een der beste vondsten uit Huizinga's beroemde biographie, schijnt
mij de samenvatting van Erasmus' wezen in deze twee woorden ‘s e r e n i t e i t e n
h a r m o n i e ’, De zwakke zijde dezer sereene harmonie, was het tekort aan heroïsche
strijdvaardigheid, de neiging naar het delicate leven niet alleen in het lichamelijke,
waar een broze gezondheid deze bijna eischte, maar ook in geestelijk bestaan.
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Is zulk een natuur in staat invloed uit te oefenen op zijn tijd? Zeker niet op de wijze
der practische politici, der volksleiders, wel op die van den stille geleerde en den
vurigen dichter, die zijn profetisme in brandende droomen neerschrijft. Achter beide
figuren staat echter het groote verlangen over het woeste bestaan van zijn tijd een
hemelschen glans te werpen of liever het veel belangrijkere: dit bestaan te
confronteeren met- en te richten naar den norm van het evangelie van Christus.
Hoezeer de vreugde van de vakarbeid dezen philoloog ook medesleept, iederen keer
blijkt toch zijn laatste doel het brengen van een kristalklaar, zuiver christendom voor
allen. Als hij daarover spreekt is zelfs de ban van een afzonderlijke Latijnsprekende
aristocratie van het intellect geheel gebroken. Bijv. aldus: ‘Deze wijsbegeerte is voor
iedereen toegankelijk. Christus wil, dat zijn mysteriën zoo ruim mogelijk verspreid
worden. Ik zou willen, dat alle vrouwtjes het Evangelie en de brieven van Paulus
lazen. Dat zij in alle talen vertaald waren! Dat hieruit de landman zong bij den ploeg,
hieruit de wever wijsjes zong bij zijn getouw, dat met zulke gesprekken de reiziger
zich den weg kortte’ (aangehaald door Huizinga 149-150).
Van heel deze geweldige geleerdenarbeid geldt in laatste instantie wat de
Engelschman Allen, de groote vorscher en uitgever van Erasmus' brieven en daardoor
uitermate bevoegd te spreken, van zijn levenswerk zegt: In his dreams of what he
would do with his life he had ever seen himself advancing not the name of Erasmus
but the glory of God’ (The Age of Erasmus 162-63).
En Erasmus de profeet-droomer? Fel is het oordeel van Huizinga: Hij was een
volkomen onpolitische geest, hij stond tezeer buiten de werkelijkheid, hij dacht te
naïef over verbeterlijkheid van menschen om de moeilijkheden en noodzakelijkheden
van staatsbestel te kunnen beseffen (p. 208). Hij zag oeconomische problemen in
idyllischen eenvoud, zijn strenge oordeel over vorsten bleef een ‘academisch
misprijzen’ zijn denkbeelden over staatsbestuur waren primitief en in den grond
(zooals bij alle onpolitische idealisten) onbewust revolutionair.
In dit vonnis moeten twee dingen uiteengehouden worden.
Toegegeven zij het academische, het tekort aan kennis en
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waardeering van oeconomische en politieke realiteiten. In dit verband is ook te wijzen
op zijn verwaarloozen van de beteekenis van het volk (wat ook zijn vereerder Zweig
niet ontgaat). Maar ik hoor in dit vonnis van Huizinga ook een geheel ander element.
Als hij spreekt van ‘het beseffen van de moeilijkheden en noodzakelijkheden van
het staatsbestel’ waarvoor Erasmus te naïef was, dan gaat mijn gedachte terug naar
Macchiavelli. Huizinga en allen (wij allen) die idealist en realist in eenen willen zijn,
zoeken ergens een mogelijk evenwicht, een compromis tusschen die beiden, tusschen
het volkomen reëele technische, autonome, politieke van Macchiavelli en het onreëele,
naïeve, zich aan hoogere normen bindende, onpolitieke van Erasmus. Of wij in de
nood van de onmiddellijke daad anders kunnen, dat is een der kwellendste
levensvragen. Maar dat een niet anders kunnen, in welke geringe proportie ook, een
stuk persoonlijke en gemeenschappelijke schuld is, daaraan herinnert ons deze naïeve
tijdgenoot van den practischen Macchiavelli. En als die laatste, die in zijn eigen
tijdsgewoel zoo wonderwel paste, in onzen verwanten tijd weer de leermeester van
velen wordt, dan sta ons ook voor den geest het beeld van zijn antipode, die in
dienzelfden tijd ‘licht der wereld’ kon genoemd. In dienzelfden tijd. Erasmus' Querela
Pacis krijgt extra relief als men bedenkt, hoe in dat jaar 1517 Holland, Friesland,
Gelre elkaar op leven en dood bevochten1). In dien tijd durft de naïeve Erasmus
telkens opnieuw oorlogsgeweld af te wijzen als een praktijk van wilde dieren, als
allen, overwonnenen en overwinnaars schade brengend aan lijf en ziel, als
menschonwaardig, bovenal als in flagranten strijd met het evangelie.
Vanuit dezen geest roept de dichter-profeet over het woeden der Lutheranen uit:
‘Zij roepen onophoudelijk: evangelie, evangelie! Zij willen echter zelf de uitleggers
daarvan zijn. Eens maakte het evangelie de wilden zacht, de roovers tot weldoeners,
de twistgierigen vreedzaam, de vloekenden tot zegenenden. Dezen echter, als
bezetenen, beginnen allerlei wilden strijd. Ik zie nieuwe huichelaars, nieuwe tyrannen,
maar geen vonkje heilige geest.’ Als hij het fanatieke, maatlooze

1) Uitvoerig kan men dit nalezen bij Allen ‘The Age of Erasmus’ in het hoofdstuk over geweld
en bedrog in Erasmus' tijd.
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van Luthers optreden veroordeelt, schuilt hier ook het met zijn karakter gegeven
verlangen naar humane harmonieën. Maar hij motiveert zijn eisch op het diepst door
de woorden ‘Zoo heeft Christus de wereld overwonnen’. In zijn Enchiridion en zijn
Institutio formuleert hij telkens de eischen van een christelijke moraal ook voor het
politieke leven recht tegenover Macchiavelli: ‘Sommige dingen zijn zoo schandelijk,
dat het onmogelijk is dat ze eerzaam zijn, zooals het doen van onrecht, het den
medemensch kwaad willen. Deze dingen moeten altijd veracht worden, hoe groot
gewin of marteling ons ook in uitzicht wordt gesteld.’
Hij maakt een absolute tegenstelling tusschen wereld en Christus en wijst daarbij
alle uitvluchten af. Dan laat hij allerlei menschen spreken, die zich verontschuldigen,
dat voor hen zulk een absolute eisch niet geldt, als aan anderen is te stellen: Ik ben
toch geen priester!, ik ben toch geen monnik! of: Ik ben een jonge man, van adel,
rijk, een hoveling, ja een vorst! Op mij heeft geenszins betrekking, wat door de
apostelen is gezegd. En dat laat hij volgen: Als gij ‘wereld’ noemt de hemel, de aarde,
de zee en de ons allen gemeene lucht, dan is ieder in de wereld. Maar als gij bedoelt
ambitie, genietingen, begeerte, wellust, voorwaar als gij dan een wereldling zijt, zijt
ge geen Christen (Enchir. 59).
Aan Slechta, een humanist te Praag, die een krachtdadig ingrijpen van den heiligen
stoel wenschte tegen de kritische secten in zijn land antwoordt Erasmus: ‘Paulus
droeg 't verlies van alles om Christus te winnen. De wereld is vol kardinalen, vorsten,
bisschoppen; als een van hen slechts deze zaak wou aanpakken in waarachtig
christelijken geest! Als Paulus zat op den troon des pausen, ik ben er zeker van, dat
hij niet alleen zijn inkomsten, maar ook zijn autoriteit in 't niet zou laten verdwijnen
als het verlies daarvan de eenheid zou najagen.’1)
Uit deze kentering der tijden aan de onze verwant, stelde ik twee portretten voor
u. Twee karakteristieke gelaten, door de grootste kunstenaars van hun tijd uitgebeeld,
zien ons aan. Ze hebben veel verwante trekken. Beiden zien met doorgrondende
scherpe blikken hun wereld aan. Denken en scherp

1) Allen o.l. pag. 283 4.
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onderscheiden is de daad van deze koppen, meer dan onmiddellijke actie, een daad,
die zich ontplooien zal in de handen der velen. Bij Macchiavelli spreekt dat uit het
breede voorhoofd, de krachtig gewelfde neus, de felle als door een sluier verdekt
turende blik, maar de krachtlooze als wegvallende kin. Bij Erasmus een even scherpe
blik in een smal, als perkamenten bloedarm gelaat over een vogelsmalle neus. Ook
bij hem een lichte sluiering om de oogen en bij beiden een lichte lach zwevend om
den scherpen mond. Maar hoe verschillend van aard! Een doffe angst voor de
onverbiddelijke Fortuna en een cynisch-hardnekkig bevechten van eigen doel trekt
de mondhoeken van Macchiavelli tot een harden lach. Smart om de realiteit dezer
wereld trekt ook bij Erasmus de dunne lijn van dezen voor het smalle gelaat langen
mond strak. Maar er zweeft om de hoeken en als onnaspeurlijk verbonden met het
waas om de oogen iets van een onthevenheid, de humor om kleine menschelijkheid,
de ideale Forderung, die zich waagt los te maken van de zoogen. dwingende realiteit;
het is de smart om het leven, met een aura van den droom overstraald, den droom,
die niet liegt, het is de oriënteering der ziel in een hoogere zekerheid. En het is
wonderlijk, dat dit leven, denken, gelooven zich juist afspeelde in een man, die
delicaat van lijf en ziel was, schuchter, geenszins heroïsch, maar met een diepe dorst
en verlangen in het hart naar de zuivere ontplooiing van het Koninkrijk Gods.
Tusschen deze beiden te kiezen schijnt niet moeilijk. De sympathie gaat naar
Erasmus. Maar laat ons voorzichtig zijn. Wie eerlijk is, ziet overal, niet alleen in de
brute daad van een of andere tyrannenpolitie, overal in onze wereld brokstukken
Macchiavelli. En als we met Erasmus de praktische wereld in willen, niet maar als
toeschouwer willen blijven achter folianten, dan hebben we geweldigen moed noodig,
dan dwingt dit menschzijn ons telkens in een schuldig compromis, dan moeten we
in alle onvolkomenheid, maar naar principe, naar levensstijl, naar levensbestemming
men zou bijna zeggen roekeloos-gelukkig kunnen leven in de rijkste en zwaarste
levenshouding: de vrijheid der kinderen Gods. Doch iedere voetstap naar dien horizon
is reeds winst.
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Opvattingen van arbeid in de geschiedenis
Door P. van Schilfgaarde1)
De middeleeuwse mens leeft in een innerlijke tegenspraak. Aan den eenen kant de
blijmoedige bedrijvigheid van de wereldse plichten, de zorg voor gezin en
levensonderhoud door akkerbouw, nijverheid en nering; aan den anderen kant een
voorkeur voor de heiligheid van den kloosterling, een trek naar verzaking, boete en
contemplatie: deze wereld is immers gevallen en het ware leven ligt in het paradijs
der hemelen. Dag- en jaarindeeling weerspiegelen dit op hemelsen vrede gericht
sentiment: de jaarkring was een rij van godsdienstige feesten, een derde van zijn tijd
hield men vakantie.
Twee eeuwen later hoort Milton den aartsengel tot den mens zeggen:
add
deeds to thy knowledge answerable; add love:
then wilt thou not be loth
to leave this Paradise, but shalt possess
a Paradise within thee, happier far!

En wanneer de mensen het paradijs der onnozelheid verlaten:
some natural tears they dropped, but wiped them soon:
the world was all before them!

Milton's tijdgenoot, de puritein Richard Baxter, leert, door duizenden gehoord en
gevolgd: ‘It is for action that God maintaineth us and our activities. It is action that
God is most served and honoured by... Keep up a high esteem of time and be every
day more careful that you lose none of your time, than you are that you lose none of
your gold and silver.

1) Dit opstel vormt een gedeelte van het eerste hoofdstuk van een geschrift getiteld ‘Arbeid’,
dat waarschijnlijk in het najaar bij van Loghum Slaterus' Uitg. Mij. verschijnt.
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And if vain recreation, dressings, feastings, idle talk, unprofitable company, or sleep,
be any of them temptations to rob you of any of your time, accordingly heighten
your watchfulness.’ En wederom een eeuw later klinkt de zakelijke vermaning van
Benjamin Franklin: ‘Remember that t i m e is money. He that can earn ten shillings
a day by his labor, and goes abroad, or sits idle, one half of that day, though he spends
but sixpence during his diversion or idleness, ought not to reckon t h a t the only
expense; he has really spent, or rather thrown away, five shillings besides.’
Wie gaf den stoot? wie luidde het eerst de klok? Was het de roep van de zee die
door de harten joeg, of de strenge stem van Calvijn?
Reeds in de vijftiende eeuw werd alles los gewoeld. Er vaart een onrust door Zuiden West-Europa: kunst en zinlijkheid, met hun klassieke affirmatie van het aards
bestaan, hernemen hun rechten. De nieuwe belangstelling opent de ogen en spoort
den moed: de stoute vaart over den Oceaan ontdekt Amerika, Indië en China. De
wereld is reusachtig verwijd: tussen gesloten middeleeuwse stad en gilde met hun
kinderlijke feesten, hun reglementen en gekibbel, en het vrije schip dat de zee trotseert,
ligt een felle tegenstelling. Een hevig bewogen visie op 's mensen waarde en kracht
en op den menselijken staat in het geheel van goddelijk en aards gebeuren doet het
ongewisse avontuur verkiezen boven de toevlucht van sacrament en beloofde
zaligheid.
Calvinist en puritein hebben aan deze visie een hecht fundament gegeven. Zij zien
den mens gevangen in de onverbrekelijke voorbeschikking Gods, wiens onnaspeurlijke
wil een deel der mensen heeft verkoren, een deel heeft verdoemd. Welk een brandende
spanning moet het geloof der elektie hebben gebracht! Gesel en magneet tegelijk,
liet het den mens geen rust; reeds de twijfel aan het uitverkoren zijn werd weggestoten
als een bewijs van de zwakte der verlorenen, en toch kon die pijnlijke vraag niet
worden ontdoken. Het antwoord luidde dat men slechts op één wijze de zekerheid
kon winnen, verkoren te zijn: door arbeid en leeftrant. De certitudo salutis wordt
verworven door stalen tucht, sobere zelfbeheersing en rustelozen arbeid.
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Was bij de Grieken het geïdealizeerde gevoel, bij de Romeinen het verstand de
leidende funktie, terwijl de Middeleeuwen zich kenmerken door een half aangedurfde
verloochening van beide, sinds Machiavelli, Columbus en Calvijn wordt de wil tot
heerser. Joodse invloed kan hier hebben meegesproken, altans is er overeenstemming
met joodse beginselen. Ook de Jood voelt zich gedragen door de zekerheid, lid te
zijn van een uitverkoren volk en voltrekker van Gods wil. Ook hem beheerst de wil
tot gehoorzaamheid, en zijn godsdienst brengt hem tot een levendige en bedrijvige
ontplooiing van arbeid en tot een vasten stijl; ook voor hem ligt de redding niet in
een magisch sacrament, maar in de dagelijkse levenspraktijk. Voor den Jood echter
is deze aarde een glorieuze manifestatie van Gods pracht en de verhouding tot zijn
God heeft een zekere intimiteit, als die tussen vader en zoon: hij voelt zich in zijn
arbeid en geloof medewerker van God, en is danbaar een zo vertrouwd medewerker
te mogen zijn. De Calvinist daarentegen ziet een klove tussen kreatuur en God: iedere
verheerlijking van den nietigen mens verafschuwt hij, en ieder mens staat als een
eenzame in het geweldig heelal tegenover de praedestinatie. De Calvinist gaat eer
uit van 's mensen machteloze kleinheid: niets is hemzelf, alles aan die objektieve,
onbereikbare macht te danken.
Deze konceptie van den menselijken staat, waaruit al het persoonlijke en al het
aardse is weggebrand, dreef tot nuchtere, zakelijke, bestendige arbeidzaamheid, niet
voor, maar wel in deze wereld. Deze wereld heeft voor den Calvinist geen eigen
heerlijkheid: haar taak is Gods roem te vermeerderen, en ook 's mensen arbeid heeft
geen anderen zin dan verhoging van Gods glorie door uitvoering zijner geboden.
Men weet zich Gods werktuig en niets dan dat; scherp keert men zich tegen het
onbevangen genieten van wereldse weelde, ijdelheid des levens; de tijd is kostbaar
als een wachtende akker waarin men daden moet zaaien ter eere van God: ‘The soul
of religion is the practical part,’ zegt Bunyan's pelgrim tot Faithful: ‘let us assure
ourselves, that at the day of doom men shall be judged according to their fruits. It
will not be said then, Did you believe? but, Were you doers, or talkers only?’ Hoe
anders Luther, die meer middeleeuws voelt en denkt en aan
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traditie hangt: ‘Weinen geht vor Wirken und Leiden übertrifft alles Tun.’
Het Calvinisme breekt principieel met iedere traditie, en zijn leer vindt een vijandige
wereld tegenover zich. Men moet volharden en het roer veroveren door wilskracht
en een doelbewuste opvoeding, door koncentratie van gedachten en een standvastige
levenstucht. Zo vormde men het begrip van den arbeid als beroep, als de vaste
zakelijke plicht waaraan men zich ten volle heeft te wijden, die immers met het
eeuwig heil verbonden is, en tevens het meest doelmatige tuchtmiddel blijkt om uit
den levenswandel voosheid te weren. Terwijl de Lutheraan (evenals de predikers der
late Middeleeuwen) uitgaande van het beroep als bepaalden levensvorm iederen
arbeid tot beroepsarbeid maakte en zo den mens aan zijn beroep vast bond, ging de
Calvinist uit van den arbeid als God verheerlijkend gedrag en vond hij in dien arbeid
zijn beroep, standvastig in noestheid maar lenig en soepel in den arbeidsvorm.
Beroepsarbeid en beroepsplicht dragen voor puritein en methodist het doel in zichzelf,
altans niet in het verwerven van rijkdom, zelfs niet in de broodwinning: als zodanig,
in beginsel onafhankelijk van de materieele uitkomst, onafhankelijk ook van
persoonlijke bevrediging, is de arbeid een waarde, dus een ‘beroep’.
Dit verhindert niet een overwegend utilistische strekking in de puriteinse
beroepsopvatting. Zowel de natuurlijke rede als de openbaring, aldus betoogt men,
tonen ons een doelmatigen bouw der wereld, welke er op ingericht blijkt om het nut
des mensen te dienen. De mens heeft zich naar dit inzicht te gedragen: het
naastbijliggend doel van zijn arbeid is de redelijke ordening der maatschappij als
een dienst aan Gods intentiën. Niet ten eigen wille, om gemak of voordeel, wordt
het ‘nuttige’ of doelmatige tot richtsnoer, maar als vorm van de idee der ordening.
Zo stelde men zich methodisch matigheid en ordelijke, gestadige inspanning tot
plicht; de vrucht was rijkdom. Als vrucht, als konkreet bewijs van degelijkheid,
bekwaamheid, en plichtsgetrouwe volharding, werd rijkdom niet verworpen;
integendeel: ‘You may labour in that manner as tendeth most to your success and
lawful gain. You are bound to improve all your talents.’ Wel kantte
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men zich scherp en heftig tegen rijkdom als doel; in de praktijk des levens valt deze
scheiding intussen moeilijk te trekken: welke gevaren brengt het rijk-zijn niet mede!
De sobere hartstocht van puritein of methodist brengt rijkdom en weelde, ook al
stelde men zich weelde niet ten doel; en eenmaal aangeland in een bepaalden staat
van veiligheid en rust, een ekonomische of maatschappelijke of politieke positie,
heeft de mens neiging het roer prijs te geven en zich te laten gaan. ‘I fear,’ zegt de
methodist John Wesley, ‘wherever riches have increased, the essence of religion has
decreased in the same proportion. Therefore I do not see how it is possible, in the
nature of things, for any revival of true religion to continue long. For religion must
necessarily produce both industry and frugality, and these cannot but produce riches.
But as riches increase, so will pride, anger, and love of the world in all its branches.
So, although the form of religion remains, the spirit is swiftly vanishing away. Is
there no way to prevent this - this continual decay of pure religion? We ought not to
prevent people from being diligent and frugal; we m u s t exhort all Christians to gain
all they can, and to save all they can; that is, in effect, to grow rich. What way, then,
can we take, that our money may not sink us to the nethermost hell? There is one
way, and there is no other under heaven. If those who g a i n all they can, and s a v e
all they can, will likewise g i v e all they can, than the more they gain the more they
will grow in grace.’ En in een zijner laatste sermoenen roept hij uit: ‘After you have
gained all you can, spend not one pound, one shilling, or one penny, to gratify either
the desire of the flesh, the desire of the eyes, or the pride of life, or for any other end
than to please and glorify God. Having avoided this rock on the right hand, beware
of that on the left. H o a r d n o t h i n g . Lay up no treasure on earth, but g i v e a l l
y o u c a n , that is, all you have. I defy all the men upon earth, yea, all the angels in
heaven, to find any other way of extracting the poison from riches.’
De mensen hebben Wesley's brandende stem niet verhoord, maar zijn den
ekonomischen weg gegaan, dien van Benjamin Franklin. Tussen godsdienstige tucht
en werelds genot o f opportunisme ligt de levensstijl der correctheid, zoals door
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Franklin als pionier werd in praktijk gebracht en in korte krantenartikelen, talrijke
brieven en een autobiografie is vertolkt, en die de ruggegraat is geworden van den
gentleman: honesty is the best policy. Ook hier blijft de wil de loods, maar het laaiend
vuur der godsdienstige drift is verzacht tot een ethischen gloed. Opgevoed ‘in the
Dissenting way’, verwierp hij al jong de puriteinse konfessie, zonder evenwel het
geloof aan God als den Schepper en Bestuurder van de wereld en aan de
onsterfelijkheid der ziel te verliezen. De kern intussen ligt voor hem in het zedelijk
gedrag: ‘I grew convinc'd that truth, sincerity, and integrity in dealings between man
and man were of the utmost importance to the felicity of life; and I form'd written
resolutions, which still remain in my journal book, to practice them ever while I
lived,’ schrijft hij als oude man over zichzelf toen hij twintig jaar was, en 24 jaar
oud schreef hij ‘Dialogues concerning virtue and pleasure’. De deugden stelt hij in
rang en gelid; in zijn zakboek noteert hij een reeks van dertien, ‘with their precepts:
temperance, silence, order, resolution, frugality, industry, sincerity, justice,
moderation, cleanliness, tranquillity, chastity, humility,’ en jaren achtereen houdt
hij boek van zijn overtredingen met een volharding, welke slechts verstoord wordt
door een druk en reizend leven.
Soliditeit, in den vollen omvang van dit woord, is voor Franklin zowel stoffelijk
als zedelijk de hoeksteen. ‘It was lucky for me that I had a wife as much dispos'd to
industry and frugality as myself. We kept no idle servants, our table was plain and
simple, our furniture of the cheapest. For instance, my breakfast was a long time
bread and milk (no tea), and I ate it out of a two-penny earthern porringer, with a
pewter spoon.’ Geboren als jongste zoon van een onbemiddelden kaarsenmaker en
zeepzieder in een gezin van zeventien kinderen, werd hij een der rijkste lieden van
Amerika, bezitter van fijn tafelzilver en kostbaar chinees porselein. ‘The way to
wealth is as plain as the way to market,’ meent hij: ‘it depends chiefly on two words,
i n d u s t r y and f r u g a l i t y - that is, waste neither t i m e nor m o n e y , but make
the best use of both. Without industry and frugality nothing will do, and with them
every thing. He that gets all he can
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honestly, and saves all he gets (necessary expenses excepted), will certainly become
r i c h , if that Being who governs the world, to whom all should look for a blessing
on their honest endeavours, doth not, in his wise providence, otherwise determine.’
Zijn eigen geluk heeft hij echter voornamelijk te danken aan zijn inzicht in de funktie
van geld en krediet: ‘The use of money is all the advantage there is in having money.
For six pounds a year you may have the use of one hundred pounds, provided you
are a man of known prudence and honesty.’ En elders: ‘Remember that c r e d i t is
money... Remember that money is of the prolific, generating nature. Money can beget
money, and its offspring can beget more, and so on. Five shillings turned is six,
turned again it is seven and three-pence, and so on till it becomes an hundred pounds.
The more there is of it, the more it produces every turning, so that the profits rise
quicker and quicker. He that kills a breeding sow destroys all her offspring to the
thousandth generation. He that murders a crown destroys all that it might have
produced, even scores of pounds.’
Wanneer Franklin, even methodisch als de methodisten, in tegenstelling tot hen
comfort en rijkdom wel als doel stelt, heeft hij toch weinig gemeen met genieters als
de Epikuristen. Niet om een levenstechniek, om een levenskunst gaat het bij hem,
maar om een levensplicht: de verplichting van den mens zijn kapitaal te vergroten,
daar hierop zijn belang steunt als de kern van 's mensen wezen en rechtvaardiging
van zijn bestaan. In zijn zakboek stond het volgende gebed: ‘O powerful Goodness!
bountiful Father! merciful Guide! Increase in me that wisdom which discovers my
truest interest. Strengthen my resolutions to perform what that wisdom dictates.
Accept my kind offices to thy other children as the only return in my power for thy
continual favours to me.’ Arbeid en winst zijn hem niet een middel tot bevrediging
van persoonlijke behoeften of materieel genot, maar een zakelijk levensdoel,
uitdrukking van deugd en flinkheid: door zijn beroep bewijst de mens zijn
bestaansrecht.
Nauwkeurige dagindeeling, een even nauwkeurige registratie van nuttige deugden
als van geldelijk profijt, een op exakte berekening steunende boekhouding derhalve,
kortom een ethisch
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gefundeerde algebra van gedrag en een permanente kontrole van zichzelf en van zijn
zaken: ziedaar, in zijn authentieken vorm, de wereldlijke parallel der puriteinse
beginselen. Een tweede parallel bracht de wetenschappelijke ekonomie.
Adam Smith konstateert, dat slechts de arbeidsdeeling het produktievermogen van
den arbeid verhoogt, en wel dank zij drie faktoren: de vergroting der individueele
bekwaamheid, winning van tijd, en de werkzaamheid der machine. Men kan deze
uitspraak beschouwen als indikatie van een onweersprekelijk feit; het belangrijke
ervan blijft, dat de aandacht werd samengetrokken op weelde als primair doel, op
vergroting van opbrengst, koncentratie van den wil op oefening en specializeering,
tijdbesparing, en mechanischen arbeid. Want Adam Smith beperkt zich niet tot een
onzijdige leer van welstand: hij is partij, prijst vermeerdering van welstand zonder
voorbehoud, en past zijn leer met dezelfde volstrekte waardeering toe op de
wetenschap: ‘The subdivision of employment in philosophy, as well as in every other
business, improves dexterity and saves time. Each individual becomes more expert
in his own peculiar branch, more work is done upon the whole, and the quantity of
science is considerably increased by it.’
Zijn oordeel is uitkomst van een bepaalden kijk op den menselijken staat: ‘It is
not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our
dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their
humanity, but to their self-love; and never talk to them of our own necessities, but
of their advantages. Nobody but a beggar chooses to depend chiefly upon the
benevolence of his fellow-citizens.’ Het ‘belang’ van Franklin verschijnt hier ontdaan
van zijn zedelijk gewaad en verzakelijkt tot een wiskundig schema. De mens, gedragen
of gedreven door dit zakelijk eigenbelang, vertoont een neiging tot onderlinge
uitwisseling: ‘This division of labour, from which so many advantages are derived,
is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that
general opulence to which it gives occasion. It is the necessary consequence of a
certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility: the
propensity
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to truck, barter, and exchange one thing for another.’ Automatisch voltrekt zich het
proces door de arbeidssplitsing met de toespitsing der bekwaamheid; de mens is voor
Adam Smith niet een atonoom kiezend, ondergaand en herrijzend, op mysterieuze
wijze zichzelf naar zijn aard bepalend wezen, maar produkt: ‘The difference between
the most dissimilar characters, between a philosopher and a common street porter,
for example, seems to arise not so much from nature, as from habit, custom, and
education. When they came into the world, and for the first six or eight years of their
existence, they were perhaps very much alike, and neither their parents nor playfellows
could perceive any remarkable difference.’
In overeenstemming met Franklin betoogt hij, dat slechts spaarzaamheid inkomen
en weelde vermeerdert. Evident of steeds beaamd is deze opvatting niet; zij wordt
bestreden door ten minste twee andere meeningen: dat versnelling van het
arbeidstempo of (wat op hetzelfde neerkomt) vermeerdering der machinale produktie,
en dat verteringen der gegoeden, waardoor ‘het geld onder de mensen komt’, den
rijkdom kunnen verhogen. Maar het standpunt van Smith past bij het boekhoudkundig
systeem, dat het geraamte vormt van zijn ekonomie. Een karakteristiek voorbeeld
zijner boekhoudkundige berekening verschaft zijn onderscheiding tussen produktieven
en onproduktieven arbeid. Produktieve arbeid ‘fixes and realizes itself in some
particular subject or vendible commodity, which lasts for some time at least after
that labour is past. It is, as it were, a certain quantity of labour stocked and stored up
to be employed, if necessary, upon some other occasion. That subject, or what is the
same thing, the price of that subject, can afterwards, if necessary, put into motion a
quantity of labour equal to that which had originally produced it. The labour of the
menial servant, on the contrary, (en die van koning, ambtenaar, soldaat, geleerde of
kunstenaar) does not fix or realize itself in any particular subject or vendible
commodity. The services of the menial generally perish in the very instant of their
performance, and seldom leave any trace of value behind them, for which an equal
quantity of service could afterwards be procured... Like the declamation of the actor,
the harangue of the orator, or the tune of the
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musician, the work of all of them perishes in the very instant of its production.’
Slechts wat in de boekhouding als omzetbaar, doch overigens onuitwisbaar cijfer
kan verschijnen, geldt als ekonomische waarde. Wesley, Franklin en Adam Smith zijn tijdgenoten: zij stierven op hogen leeftijd
in 1790 en 1791. In 1768 was de stoommachine uitgevonden, in 1807 voer de eerste
met stoom gedreven raderboot. Deze uitvindingen openen het tijdvak der industrieele
techniek, waarvoor godsdienstige en wereldlijke methodisten een praktischen, Adam
Smith en zijn school een theoretischen grondslag hebben gelegd, een tijdvak waarin
wij nog leven en dat een afzonderlijke beschouwing vereist.
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Actueel
Door Dr. L.J. van Holk
Neen, lezers, gij krijgt uw gewone actueeltje n i e t ! Ik vond geen jubileum - tenzij
Erasmus; maar daarover schrijft een mijner mederedacteuren een heel artikel. Ik
vond geen bruiloften, noch zelfs tentoonstellingen, waarheen ik mij met die snelheid
had kunnen begeven, die de omstandigheden vereischten. Rest: de rubriek der
ongevallen, die laatste toevlucht voor tallooze nieuwsgierigen. Nu. daarover had ik
allang wat op mijn hart, dat overigens een helaas! chronische actualiteit is: de politieke
moord. Moet hij onder criminaliteit gerangschikt worden? of onder de
decadentiesymptomen van een cultuurperiode? Is de politieke moord een uitlaatklep
voor den overdruk eener publieke ontstemdheid? Het verschijnsel is, in onze
westersche wereld althans, zeer oud, en beroemde slachtoffers staan aanstonds voor
onze verbeelding: Willem van Oranje, Oldenbarneveldt, Jeanne d'Arc, Karel I van
Engeland, Louis XVI en Marie Antoinette, Jaurès, gij kunt de lijst zonder moeite
verlengen. Maar... is alles wat zoo politieke moord heet, wel onder één hoofd te
brengen? Laat ons zien.
Er is vooreerst een ordinair misdadig element in: haten, vernielen, uit den weg
ruimen wat eigen machtsontplooiing wederstreeft. Gif, dolk, laster, bloedraad- en
schijnproces - niets is te gemeen of achterbaksch, niets is zoo evidente
rechtsverkrachting, of 't kan dienst doen, als maar de omstandigheden gunstig zijn.
De eigenlijke dader moet van primitieve moordlust een stevige portie bezitten, om
zijn sinister werk handig te kunnen volvoeren.
Maar: niet elke moord op politiek gebied geschiedt uit zuiver persoonlijke
machtsmotieven. De politieke moord geniet het bizarre voorrecht zwaar principieele,
somtijds uitgesproken theologische motiveering te verkrijgen: de 16e eeuw is er vol
van in den vorm der ‘monarchomachen’: Hotmann, Buchanan, Fichler, Mariana.
Ineens zien wij voor onze oogen staan de sympathieke figuur van den
Tyrannendooder: Harmodios en Aristogeiton, Lorenzino de Medici, en vele anderen.
Moord dus als noodweer tegen overmacht, die onrecht is. Dat is duidelijk genoeg
iets geheel anders dan boosaardige eerzucht of criminaliteit: spontane reactie van
den altijd eerbiedwaardigen drang tot vrijheid.
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In de theorie speelt een derde factor mee: de binding van dit recht tot verzet aan de
wereldbeschouwing, te weten: een goede bij ons zelf en onze medestanders; een
slechte, bij den straks te vermoorden tegenstander. Willem van Oranje is voor Philips
II en Rome: een ketter, en de leider der ketters. In een diep gespleten, rechthebberigen
tijd van bewust godsdienstige belangstelling stellig een toereikende grond om het
verschijnsel op te roepen - ik zeg niet: te rechtvaardigen.
En neem nu - in de vierde plaats - de tegenproef: in tijden en onder volkeren van
meer harmonische samenstelling, als de staat sterk genoeg is, om ook verdraagzaam
te kunnen zijn, als een volk genoeg vrijheid bezit, om zijn aandacht te richten op
andere bezigheden: welvaart, wetenschap, enz. - dan zal de politieke moord zoowel
zeldzaam worden als ook theoretisch veroordeeld: het bommenwerpend russisch
nihilisme vond in Westeuropa, in het gelijktijdig anarchisme een veel minder
gewelddadig pendant.
Komen wij nu tot het eigenlijk actueele in dit chronisch gebeuren, dan vinden wij,
wat ik zou willen qualificeeren als een t e r u g v a l l e n op dit verraderlijk en lafhartig
middel. Het is een afdalen naar lager niveau, veroorzaakt door een heel complex van
sociale, politieke, en economische motieven; door een ongeloof in den geest, door
reclamezucht en sensatielust - ja, maar dat alles in dienst van de bende-geest. Uiterst
merkwaardig wel, maar uiterst bedenkelijk ook, dit terugvallen op primitiever vorm
van ‘Vergesellschaftung’, die bende heet. De samenzweerdersgeest, het afrossen met
een knokploeg, de vuist inplaats van het argument, en dat dan weer toegeschroefd
door de bezeten leugen, dat men gelijk heeft, het hoogere leven brengt, de toekomst
van eigen volk redt: heel de politieke verwording, die achter de dictaturen ligt, de
extremistische levensleugen, spreekt uit dit verschijnsel van den politieken moord.
Met nòg een trekje, dat frappeert: de afslachting, massaal uitgewerkt, dient tevens
tot intimidatie. Begrijpelijk in een systeem, dat niet leeft uit een scheppende idee,
doch de doodsdrift zelf is, en door moord de openbare meening gewennen wil aan
het beginsel, dat een menschenleven er zooveel niet toe doet; dat ik (of een wij’) alle
recht heb (hebben), om uit den weg te ruimen, wat daarop ligt, als het mij of ons in
dit moment zoo past. 't Is de filosofie van een kortademig, dwaas, geborneerd en
eigengereid menschenslag. Wat wonder, dat politieke moord de eeuwen door welig
tiert!
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Boekbespreking
Gestalten an der Zeitenwende; Burckhardt, Nietzsche, Kafka. v. H.J.
Schoeps. Vortrupp Verlag, Berlin 1936.
In antwoord op de hem toegezonden boekbespreking in ons eerste nr. zond Dr.
Schoeps mij dit geschrift toe. Waarvoor hartelijk dank gebracht wordt, want het is
een goed, edel boekje. Men zou het onderwerp kunnen formuleeren: de positie van
het religieus geloof in het heden. Schr.'s antwoord op de vraag hiernaar is een donkere
trilogie. De ondergang van het religieus geloof zooals het eeuwen lang een
vanzelfsprekende overtuiging is geweest, Jakob Burckhardt heeft dien zien aankomen
maar geenszins tot zijn vreugde. Duister zag hij de toekomst, in welke zijn geestelijk
oog ongelooflijk scherp boorde. Voor hem, schoon geenszins Christen in den
kerkelijken zin van het woord, was deze onverdraaglijk. Zijn hart wendde zich dan
ook van deze af en naar het verleden: het hoofdstuk heeft tot titel: auf den Spuren
der verlorenen Zeit. - Wat nu Burckhardt voor-voelde en nauwelijks uitsprak,
Nietzsche schreeuwt het van de daken. De ondergang van religieus geloof wordt bij
hem de mythische uitspraak, dat God dood is. Deze verkondiging wist Nietzsche
zijn noodlot en zij werd het. - Is ze in deze dagen tot op groote hoogte vervuld, zij
geldt niet zonder uitzondering. ‘Dennoch leben auch heute noch ungezählte Menschen,
die so nicht zu existieren vermögen.’ De gang van zaken in het algemeen brengt hen
echter in een tragische positie, zij hebben slechts nog ‘eine mythische Ahnung davon,
dass der “ungeheure, schauerliche Schatten” in den Erdhöhlen etwas zu bedeuten
hat.’
De lijn, die de drie hoofdstukken verbindt, is zoo volkomen duidelijk. Maar deze
zijn niet van gelijke klaarheid. Het eerste stellen wij het hoogst. Burckhardt's machtige
persoonlijkheid wordt ons erin indrukwekkend nader gebracht, ondanks of dank zij
de schaarschte zijner, sterk sprekende, uitingen. Het zou ondoenlijk zijn Nietzsche
op dezelfde wijze in te voeren; het groot tal hier in aanmerking komende woorden,
de gecompliceerde problematiek dezer figuur maken het onmogelijk; het kort bestek,
waarin hier allerlei vervat moet worden, moet wel eenigszins onbevredigd laten.
Toch is duidelijk, dat hier niemand anders dan Nietzsche zou kunnen zijn gekozen.
Geldt dit ook voor den derden, den Prager Jood Franz Kafka (1883-1924)? Wij
betwijfelen het, al zijn wij ook weer aarzelend het te uiten. Want weinig weten wij
van hem en dit blijkt uit het besproken geschrift ontwijfelbaar: hier is een
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zeer moeilijk toegankelijk schrijver. Maar ook: zijn problematiek is te speciaal, reeds
doordat hij Jood was. Sch. geeft toe, dat deze omstandigheid hier een radicalisatie
beteekende ‘noch einige Grade über den Normalbefund hinaus’ (S. 69). Maar ook
als Joodsche problematiek is zij van een zeer bijzonder soort. Zijn beide groote
romans moesten (Sch. onderstreept dit woord) fragmenten blijven ‘um der
Unerreichbarkeit des Zieles’ (S. 64). Al staat volstrekt vast, dat de tragische positie
van het geloof moeilijk te benaderen valt èn voor hen die het geloof èn voor hen die
zijn tragiek niet kennen, het toch wel héél bijzondere hier verzwaart. Het spreekt
echter vanzelf, dat een religieuse Jood hier anders spreekt dan een ander. En zeer
veel geeft den aandachtigen en ontvankelijken ten slotte ook dit laatste hoofdstuk.
G.H.v.S.

Het Kouter. Jaargang 1

337

[Het Kouter, nummer 8/9 1936]
Woord vooraf
Met de voorbereiding van dit dubbel-nummer, hetwelk ook als afzonderlijke uitgave
het licht zal zien, is de Redactie sinds het voorjaar doende geweest. Onder vele
vraagstukken, die een behandeling vanuit verschillende gezichtspunten in een
dubbelnummer van Het Kouter wettigden, was naar hare meening ‘de plaats der
intellectueelen in de huidige samenleving’ belangrijk door zijn actualiteit.
Herhaaldelijk bemerkte zij, bovendien, dat wanneer zij een auteur haar wenschen
trachtte kenbaar te maken in zake keuze en omgrenzing van een onderwerp, haar
aandacht éénzelfde richting uitging. Uitging naar de vraag: hoe zijt ge in uw
dagelijksch werk? En vooral: Hoe z i e t ge uw dagelijksch werk in het verband van
de maatschappij in haar geheel? Het plan rijpte, deze vragen eens tegelijkertijd voor
te leggen aan een aantal vertegenwoordigers van geestelijke of intellectueele beroepen
in den ruimsten zin des woords. In den rondzendbrief stond op den voorgrond het
verzoek: Schrijf een artikel ‘naar den aard van uw p e r s o o n l i j k h e i d ’, en ook:
geef ons iets dat gerijpt is in de p r a k t i j k van uw leven en uw beroep. Wèl werden,
om der wille van de éénheid en concreetheid, enkele richtlijnen gegeven, welke
tevens de bedoeling der redactie moesten verduidelijken. Verzocht werd onder meer
zich uit te spreken over de al dan niet ervaren v e r b o n d e n h e i d van ieders
beroepsarbeid met de menschenmaatschappij in het algemeen, alsmede over de
beteekenis van dien arbeid voor deze. En vertoonen deze vragen een bijzonder aspect,
als men dien beroepsarbeid ingeschakeld ziet in het verband der h u i d i g e
samenleving? Gaat van het bewust doorleven van dezen samenhang een inspireerenden
dan wel een ontmoedigenden invloed uit op het vervullen des dagelijksche
beroepstaak? Van groot belang ook zou het, zoo scheen het de Redactie, kunnen zijn
indien de gevraagde auteurs iets mededeelden over den stempel welke hun religieuse
levensbeschouwing drukt op hun inzichten in de beteekenis van hun werk - en op de
keuze van doelstellingen en methoden daarbij. En evenmin mocht, bij dezen prak-
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tischen opzet, ontbreken de vraag hoe bepaalde tijdsproblemen - waarvan enkele bij
wijze van voorbeeld werden genoemd - vanuit de dagelijksche beroepstaak kunnen
worden beschouwd en aangepakt.
Bij het vragen van personen moest natuurlijk een keuze worden gedaan, die
noodzakelijk beperking meebracht. Een afgrenzing van ‘intellectueele’ of ‘geestelijke’
werkers van anderen, op wie deze epitheta niet toepasselijk zouden zijn, bedoelt deze
keus allerminst. Slechts werd gestreefd naar een vruchtbare verscheidenheid, terwijl
het door allerlei omstandigheden niet gelukte een vertegenwoordiger van enkele
andere, mede gewenschte groepen, aan het woord te laten.
Het stemt de Redactie tot groote erkentelijkheid dat zij een dichter, een rechter,
een officier, een professor, een leidster van maatschappelijk werk, een
tooneelregisseur, een architect, een medicus en een ondernemer bereid heeft gevonden
tot medewerking, een medewerking welker resultaat zij met voldoening thans
openbaar maakt. Mag het soms den schijn hebben of de medewerkers (wier bijdragen
in ongedwongen volgorde zijn afgedrukt) wel zéér persoonlijk en dus onderling sterk
afwijkend hun taak hebben opgevat en uitgevoerd - bij langduriger en dieper
beschouwing zal de lezer bemerken hoe sterk in den opbouw en vooral in de sfeer
der bijdragen elks houding juist t.o.v. de vragen waarom het in deze enquête gaat,
naar voren treedt. Sterker dan het geval geweest zou zijn in een reeks van artikelen
waarin op slaafsche wijze de vragen der Redactie één voor één zouden zijn behandeld.
De Redactie hoopt van harte dat deze uitgave niet slechts velen die in de vervulling
van eenige beroepstaak met deze vragen leven en strijden, verheldering brengen zal,
doch ook, dat het gevariëerd resultaat van zooveler medewerking de jongeren onder
de lezers van ‘Het Kouter’, en wij denken hier vooral aan de studenten, op zinrijke
wijze eenigszins den weg zal wijzen in de bonte wereld der beroepen - en hun tevens
zal doen zien wat bij 't uitoefenen van onderscheiden beroepen verbinden kan. Want
aan door werk en geestelijke atmosfeer volkomen verschillende menschen kunnen
- zoo blijkt toch hopelijk ook uit deze uitgave - de diepere levensvragen
gemeenschappelijk zijn.
DE REDACTIE
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Het lijden aan de tijd
Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie
Door Albert Verwey
Ik moet de vraag hoe ik mijn levenstaak zie in de maatschappij van heden wel strikt
naar de letter opvatten om haar in hoogstens tien bladzijden te kunnen beantwoorden.
Op elk tijdstip van mijn leven, te beginnen met mijn jongelings-, ja bijna
knapen-leeftijd, heb ik getracht door poëzie en proza op de wereld van mijn tijd in
te werken. Hoe ik dat deed, in verband met anderen of alleen, is geschiedenis
geworden, en zowel ik zelf als anderen hebben daarvan meermalen getuigd en verslag
gegeven. Die geschiedenis laat ik daar en ik geloof dat ik zodoende niet inga tegen
de bedoeling van de vragers. Versta ik hen goed, dan zijn zij uitgegaan van de
gedachte dat er in de laatste jaren grote veranderingen in onze samenleving hebben
plaats gehad, zo grote dat ieder geestelijk werker daarvan wel de invloed moet hebben
ondervonden, en dientengevolge zich wel de vraag moet hebben gesteld: hoe sta ik
tegenover de maatschappij van dit ogenblik? Op d i e vraag verlangen ze een
antwoord.
Ik kan mij voorstellen dat er onder hen die zulk een antwoord zullen hebben te
geven jongeren dan ik zijn. Jeugdigen, die eerst op zoek zijn naar wegen en middelen
om hun werkzaamheid te richten op de samenleving; middelbaren van leeftijd, die
zich voor de keus gesteld zien hun arbeid op te geven of te trachten naar andere
vormen van uiting; bedaagden, die ongaarne vroegtijdig als oud willen worden
beschouwd. Maar ik ben oud, en voltooi alleen het werk dat ik langer dan een halve
eeuw geleden begonnen ben. Ik kan de tijd loslaten en toezien hoe hij zich ten goede
of ten kwade verandert.
Er is nog een tweede onderscheid. Menigeen heeft een taak die alleen door haar
verband met de tijd waarde heeft. Ze behoort bij de tijdstroom en vergaat ermee.
Zelfs onder
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de schrijvers, onder de kunstenaars zijn er - men denke slechts aan de
dagbladschrijvers en de uitvoerende kunstenaars van muziek en toneel - die weinig
blijvends kunnen nalaten en inderdaad dodelijk getroffen worden zodra
maatschappelijke veranderingen hun het werk onmogelijk maken. Met andere
kunstenaars en met dichters is dat niet zo. Wat zij hebben voortgebracht blijft en ook
als zij ophouden te werken behoudt het - voor deze of een volgende tijd - zijn
betekenis. Dit laatste is mijn geval. Wanneer ik de tijd wil loslaten, mij niet meer
om hem bekommeren en hem de rug toekeren, dan kan ik dat doen met volkomen
gelatenheid.
Deze beide factoren: mijn leeftijd en de aard van mijn werk, bepalen dus mede
mijn houding, en maken haar op zichzelf al anders dan die van anderen.
Alles is daarmee niet gezegd. Want hoe alleenstaand en hoe ongedeerd ik ook zijn
mag, ik kan evenmin als anderen nalaten te zien wat er omgaat, ter harte te nemen
en te denken, mij een oordeel te vormen over het gebeurende. Ieder van ons, hoe ook
in zichzelf gevestigd en bezonken, blijft ongetwijfeld, en voelt zich zo meer dan de
mensen van vroegere eeuwen, een deel van de wereld. Hij is een orgaan van haar en
lijdt met haar. Nu heeft het mij getroffen dat dit lijden bij sommigen en niet de
geringsten van onze tijdgenoten, vormen heeft aangenomen die ik betreurenswaardig
vind. Het lijden aan de wereld, dat in de 19e eeuw Nietzsche krankzinnig maakte, is
een duidelijk element geworden in tal van lateren, heeft ondergangsgedachten
gekweekt, heeft tobberijen verwekt en moedeloosheden doen woekeren, gifplanten
in wier reuk tegenwoordig een hele beschaafde mensheid zwelgt. Met hoeveel smaak
en geest ook opgedist, ik acht ze in de hoogste mate verderfelijk. Niet minder
verderfelijk zijn natuurlijk de instinctieve en wanhoopsfantasieën van de lossere of
grovere geesten. De enen klagen over de ondergang van wat ze als kultuur
beschouwen. De anderen dromen van een of meer nieuwe kulturen, door een wonder
uit het niet te stampen of door een uitverkorene opgelegd.
Ik ben van mening dat in dit alles het lijden aan de tijd, de overmaat van dat lijden,
het eigenlijke kwaad is dat bestreden moet worden. Ik acht alleen die geesten van
betekenis
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- het hoeven volstrekt geen g r o t e geesten te zijn - die dat leed weerstaan en aan de
eerst afwerende en daarna scheppende vermogens van de menselijke geest vermogens dus die het eigendom van allen zijn - onvoorwaardelijk geloof hechten
en er vertrouwen in stellen.
Wat ik ten opzichte van de tijd verlang, is derhalve een veranderde gezindheid.
De verzekerdheid dat wij een nieuwe, misschien een grote tijd te gemoet gaan, moet
als een natuurlijke eis van zelfbehoud en gezondheid iedere andere gestemdheid
afwijzen. Zij moet sterker zijn dan de mismoedigheid van de beschaafden en ook
sterker dan de domme haast van de onontwikkelden.
Het is merkwaardig dat de genoemde ziekte-verschijnselen, eigenlijk de dubbele
vorm van éenzelfde besmettelijke ziekte, hun staatkundige uitwerking tonen in een
overschatting van de nationaliteits-waarde. Waar de groven en onrijpen de
meerderheid gaan vormen en de macht krijgen, kunnen zij dit voorshands alleen in
hun eigen land. Maar daarna noodzaakt hun bedrijvigheid ook de evenwichtiger
landen tot dezelfde overschatting. Natuurlijk is er daarna voor het uitwoeden van de
kwaal geen andere mogelijkheid dan oorlog en de daaruit voortkomende armoede.
Het is duidelijk dat tegenover deze overschatting van het nationale slechts een verweer
op lange duur bestaat en dat dit zijn kracht moet zoeken in niet nationale maar
boven-volkelijke verbanden.
Dientengevolge verkeert - hij doet dat reeds lang, maar op dit ogenblik meer dan
ooit - iedere schrijver in de noodzakelijkheid, enerzijds zich deel te voelen van het
volk waartoe hij behoort en welks taal hij schrijft, anderzijds zich boven alle volken
te verheffen en datgene tot uiting te brengen wat ze gemeen hebben.
Men zou soms wensen dat er nog een afzonderlijke taal bestond, zoals vroeger het
latijn, opdat tenminste de verstandige mensen van alle landen - voor zover hun
regeringen dit toelieten - een zelfde spraak bezaten.
Maar dit is niet eens een toekomstdroom, want als de vrije omgang hersteld zal
zijn - de onvrijheid kan toch niet eeuwig duren - zal het verkeer ook weer in onze
landstalen mogelijk zijn.
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Tot zolang moeten wij, gehinderd of ongehinderd, voortgaan te werken in de
aangeduide richting, die dus de richting naar de eenheid is.
Het komt me voor dat men de gedachte van een menselijke eenheid niet zó moet
verstaan alsof éen wijs van leven daarin zou zegevieren ten koste van alle andere.
Integendeel. Er zijn geen vervelender landen dan die tegenwoordig onder éen
theoretisch voorschrift leven. Hoe ontzettend vervelend is reeds een Duitsland zonder
Joden, een Rusland zonder traditie, een Italië met algemene geestdrift voor beschaving
onder andere Christenen. Als er werkelijk een volledige eenheid komt, dan moet die
liever, als ieder goed kunstwerk, rijk zijn aan verscheidenheid. Dat de staatslieden
zulk een eenheid nog niet kunnen teweegbrengen mag voor dichters en schrijvers
geen reden zijn om haar mogelijkheid niet in het oog te houden. Zij, meer dan wie
ook, kunnen zich gelijk voelen aan die piloten van verkeersvliegtuigen, die geen
grenzen erkennen, omdat ze de belachelijkheid er van leerden inzien, hoewel ze
tevens, elk in zijn land, hun eigen kleine thuis weten, waartoe ze na iedere vlucht
terugkeren.
Dat men zulke piloten voortbrengt - mensen die elkander dag aan dag in de lucht
en aan alle einden van de wereld ontmoeten en spreken - en tegelijkertijd van hen
verlangt dat zij bommen zullen werpen op hun naaste buren, teneinde grenzen in
stand te houden of uittebreiden, is zeker - zoals een van hun gilde onlangs opmerkte
- het beste bewijs dat de wereld op een dwaalspoor is. Dichters en schrijvers kunnen
nauwelijks een andere taak hebben dan dit uittespreken en het gezonde vertrouwen
te koesteren dat waanzin niet duren kan. Wordt het uitspreken te gevaarlijk - en er
zijn inderdaad landen waar dit zo is - dan kunnen zij nochtans hun vertrouwen blijven
behouden en een vorm van uiting vinden die de overheid niet zo licht verstaat. Dat
groveren geen scherts verstaan, moet ook in die zin worden opgevat dat het
verbloemde hun verholen blijft. Hoeveel belangwekkende literatuur is er voortgebracht
in tijden en landen waar men niet alles zeggen mocht en hoe eindeloos zijn de wegen
waarlangs de verbeelding zich bewegen kan zonder door een veldwachter betrapt te
worden.
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Uit al het tot hiertoe gezegde, volgt wel dat de dichters van onze tijd, door die tijd
zelf, naar mijn mening, gedwongen worden tot nieuwe strijdbaarheid en tot nieuwe
vormen van strijdbaarheid. Maar die strijdbaarheid is onnut, zolang haar dragers
enkel zichzelf of eigen klasse of volk vertegenwoordigen. Die drie elementen zijn
wel onmisbaar en moeten in de strijders meewerken, maar ze behoren te zijn
opgenomen in de grotere conceptie van een wereld-eenheid. Dat wij hoe langer hoe
meer, in de negentiende eeuw, de mogelijkheid en noodzakelijkheid van die conceptie
hebben ingezien, is de grootste winst die wij hebben overgelegd en ze is niet langer
een utopische droom, maar een werkelijkheid van alle dagen, die door de praktijk
en de techniek van ons dagelijks bestaan gedurig bevestigd, en alleen door verouderde
religieuse en politieke voorstellingen en formaties weersproken wordt.
Toch geloof ik dat het een lange strijd zal zijn, en dat wij niet moeten verwachten
de wereld vandaag of morgen geklaard te zien. Integendeel is de worsteling van alle
wereld-fragmenten tegen elkander heftiger dan ooit. Het ongewone, het
waarlijknieuwe is alleen dat nu ook werkelijk alle fragmenten erin betrokken zijn.
Dat Europa, Azië, Afrika, Amerika en Australië op 't ogenblik gelijkelijk belang
hebben bij iedere grote strijd, op welk deel van de aarde die ook uitbreekt, is misschien
het overtuigendste teken dat een wereld-eenheid in wording is, ja bestaat, - al is het
tevens het meest paradoxale. Vrede zal misschien altijd een schone droom blijven,
maar de wereld-eenheid, niet alleen als conceptie, maar als feit, hoeft niet op haar te
wachten. Zij leeft ondanks de oorlogen en is tegelijk ons grootste geestelijk bezit en
onze grootste stoffelijke werkelijkheid.
Overwegingen als deze bouwen, dunkt me, het huis waarin de levenstaak van
schrijvers en dichters veilig volvoerd kan worden. Misschien zelfs wel van anderen
dan schrijvers en dichters; maar ik spreek nu alleen van die ene soort van geestelijke
werkers. Velen van hen zullen misschien opmerken dat ik aan hun taak een te
verheven betekenis toeken. Er is overal, zullen zij zeggen, een menigte die verheugd,
vermaakt, gesticht en zelfs verstrooid wil worden. Temidden van deze leven we en
we moeten aan hun wensen tegemoet komen.
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We schrijven het gedicht dat ontroert en genoten wordt, het verhaal dat meesleept
of afleidt, het toneelstuk dat leert en lachen doet. We bekoren, prikkelen, boeien en
doen dromen. Wij brengen het avontuur in de saaiheid van hun beroepsleven, de
scherts in hun zorgelijkheid, de verkwikking van onze stijl in hun dorre vormeloze
levensvlakte. Zonder twijfel; maar zelfs zij die de volste zalen trokken, zalen vol met
vermaak-lievenden over de hele wereld, laten we zeggen Bernard Shaw en Charlie
Chaplin, konden dit enkel doen, door, elk op zijn wijs, de maatschappelijke rol te
spelen waarop ik doelde. Met de grootste romanschrijvers en met de beste dichters
is het niet anders en kan het niet anders zijn.
Maar er is een groot onderscheid tussen de wijs waarop schrijvende geesten nu,
en waarop zij vroeger zich in dienst stelden van een samenleving. Toen die
samenleving vastere vormen had, toen er hoven en burgerijen waren, kregen zelfs
de dichters hun taak onmiddellijk aangewezen. Zij schreven in de kring van staat,
stad en burgerschap. Zij waren gelegenheidsdichters en bij geen enkele gelegenheid
ontbraken zij. Hun landsgrenzen waren eng en hun volk inspireerde hen. De
omringende wereld had alleen toevallige en plaatselijke betekenis. Dat die wereld
in haar geheel eens het allesbeheersende feit en de grote drijfkracht van dichterlijk
Werk zou zijn, vermoedden zij niet. Nu dit wel zo is, is ook iedere aanwijzing van
buiten af wisselend. Blijvend is alleen de ene grote innerlijke opdracht, die ieder
volgt en naar zijn aanleg vervult. Niet de samenleving geeft de dichter zijn werk,
maar de dichter zoekt voor het zijne de samenleving, die hij zich zelfs ervoor vormen
moet.
Het is zeker waar dat de dichter door deze gang van zaken voor een gevaarlijke
noodzaak gesteld is. Zijn denkbeeld is wel verankerd in de wereld en overeenkomstig
de dringende werkelijkheid, maar hij moet het handhaven temidden van een wereld
die het nog maar half verstaat, en hij moet dat doen op zijn eigen verantwoording.
Zeden, religie, politiek, dichterlijke vorm, - alles wat buiten hem is gaan wankelen
-, moet hij uit eigen kracht vaststellen en langs eigen wegen doen doordringen. Het
kan niet anders of ook hierdoor moet zijn strijdbaarheid toenemen. Als hij werkelijk
een bewuste geest is, moet hij zich voelen als de soldaat van een toekomstige tijd.
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De vraag heeft mij dan ook altijd bezig gehouden, of niet, evenals vanouds de vorst
en de priester, later de koopman en de geleerde, zo ook nu de dichter zijn verhouding
tot wereldse machten en problemen als het ware ambtshalve heeft te bepalen en te
omschrijven. Heel anders dan Plato die hem uit zijn Republiek wou bannen, noemde
Shelley hem een wetgever, hoewel dan nog een onerkende. Natuurlijk niet een
wetgever in zake van burgerlijk en strafrecht; maar, als vormgever van het menselijk
gevoels- en verbeeldingsleven en als belichamer en verkondiger van ideeën, een
wetgever in zake van leven en denken. Welke vorm dood, welke doelloos is; welke
woekert op ouder leven, welke oorspronkelijk leven belichaamt; dit is wat hij vraagt
als men de verschijnselen vóor hem stelt, en hij wijst ze af of aanvaardt ze naarmate
ze minder of meer aan dit laatste kriterium beantwoorden. Zijn gedichten zijn in
wezen niet anders dan zulk afwijzen en zulk aanvaarden. Zijn verbeelding kristalliseert
uit de grote hoop van het gebeurende datgene wat nuttig en bruikbaar is, draagt het
verder en stelt het in een aanlokkelijk licht. Al het andere stoot zij van zich.
Ik zeg opzettelijk: zijn verbeelding. Want de verbeelding is het menselijk
grondvermogen, het vermogen van, buiten alle abstractie om, iets te zien en daardoor
te kennen. In zichzelf onkenbaar beleven wij haar eerst op twee wijzen: door de tijd
die ons leven als een reeks, door de ruimte die het ons als een uitgebreidheid kennen
doet. Zij is alle mensen eigen en alle mensen denken de tijd en zien de ruimte. In die
beide grondvormen beleven zij al het andere en in veel opzichten met een
merkwaardige samenstemming. De dichter onderscheidt zich van anderen allereerst
hierdoor dat hij dit vermogen zuiver houdt en het niet door redenering en afleiding
laat vervangen en verduisteren. Hij komt daarin overeen met het kind, dat ook zo
doet, en is de geslagen vijand van de ideologen en theoristen, die zich netten van
woorden breien en dan denken dat die de wereld zijn of dat de wereld erin gevangen
is.
De dichter verdedigt dus een natuurlijk instinkt, als men het instinkt wil noemen,
maar men kan ook zeggen het natuurlijk Verstand, dat men niet met logische
verstandelijkheid verwarren moet.
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Het zeggen van Jezus: gij zijt het zout der aarde, slaat voortreffelijk op de dichters.
Zout is een heel gewoon mineraal, maar als de mensen het niet gebruiken, worden
zij flauw en verkommeren.
Het zout zelf kan niet zouteloos worden, maar de wereld wel.
Door, zoals ik het deed, het Dichterschap als iets afzonderlijks te verdedigen, heb
ik mij wel eens het verwijt op de hals gehaald dat ik dichters k w e e k t e , d.w.z. dat
ik jongeren die nu en dan een vers schreven ertoe bracht zich voor bizonder begaafd
te houden. In mijn eigen kring heb ik dat slechte gevolg nooit opgemerkt, wel
daarbuiten, waar publiek en pers het dichterschap onverstandigerwijze tot een mode
maakten en modellen zochten waaraan ze zich konden uitlaten. Maar zomin als het
bestaan van onnozele vorsten en onwaardige geestelijken iets zeggen kon tegen
koning- en priesterschap, zomin zegt deze verwording iets tegen het Dichterschap.
Dit behoudt zijn waarde en is nu niet langer een akademisch onderwerp, waarvan
men goed of kwaad kan spreken, maar een feit en een noodzakelijkheid. Evenzeer
als we vroeger hoopten dat er bekwame vorsten en eerwaardige priesters zouden
zijn, hopen wij nu dat de goede dichters niet zullen uitsterven. Zij vertegenwoordigen
de toekomst in een wereld die enkel nog van de toekomst heil verwacht.
Eensdeels valt de vraag of niet onder álle omstandigheden poëzie en proza zich
zullen handhaven, samen met de vraag of niet het spreken dat doen zal; want ze zijn
uiting, en wel uiting door middel van taal. Maar ze zijn ook kunst en juist daarin ligt
hun blijvende betekenis. Nu zeggen de enen dat kunst weelde is, de anderen dat zij
vrijheid nodig heeft, en ik houd voor zeker dat beide uitspraken voor verschillende
kunsten en ook voor sommige soorten van dichtkunst ten volle gelden. Voorbeelden
daarvan te geven is zelfs onnodig daar ieder ze zich naar welgevallen kan uitkiezen.
Maar evenzeer is het waar dat sommige van de grootste voortbrengselen van de
wereldliteratuur in armoede en onvrijheid geschreven zijn, dat Dante een balling was
toen hij de Divina Commedia en Milton blind en de zich stilhoudende woordvoerder
van een vernietigde partij, toen hij Paradise Lost dichtte. De hoogste dichtkunst
ontstond daar in armoede en onvrijheid, zoals de
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hoogste wijsheid van zijn eeuw leefde in de slaaf Epictetus. Innerlijke rijkdom en
inwendige vrijheid wonnen in die mannen - en er zijn er meer geweest - eerst hun
vorm onder de druk van de omstandigheden. Hun voorbeeld bewees dat de kunst
van het woord, onder alle omstandigheden, noodzakelijk voortbestaat.
Dit is het vooral wat mij wantrouwend maakt tegen hen die van ondergang van
een kultuur spreken. Zij letten op het zichtbare, op het gevestigde, op het verspreide
en vermenigvuldigde. Kultuur noemen zij de ontwikkelingsgraad van de
ogenblikkelijke menigte. Maar iedere beschavingstoestand heeft een onderstroming.
Wie gewend zijn aan het zien en bestuderen van de oppervlakte, missen de gaaf deze
te vinden en zelfs als zij haar zien, haar te onderkennen en te waarderen. Zij zouden
dat eerst doen als ze op haar beurt bovenstroming werd. Toch moet het voor ieder
die nadenkt duidelijk zijn dat zij noodzakelijk bestaat en op haar tijd aan het licht
zal komen. Het vertrouwen in haar acht ik het beste en het meest wezenlijke. Het is
het enige dat moed geeft om voorttegaan.
Hiermede ben ik teruggekomen tot mijn uitgangspunt. Het lijden aan de tijd moet
overwonnen worden door het geloof in de helende krachten die hij verborgen houdt.
Als een scheepskapitein in een storm alle hens aan dek laat fluiten, dan verwacht hij
dat ieder moedig, ijverig en hoopvol zijn naastbijliggende plicht zal doen, en zich
niet afgeven met mistroostig gedaas.
Wanneer men in het doen en laten van de mensen, in welke tijd ook, kentekenen
van ondergang zoeken wil, dan zal men ze vinden. Maar de kentekenen van opgang
zijn er ook. Die evenwel vindt men niet tenzij men eerst in zichzelf de opgang is
bewust geworden. De ondergangsverwachtingen van onze tijd, al begrondt men ze
met de proefondervindelijkste waarneming en de scherpzinnigste ontleding, zijn ten
slotte niets dan de uitwerkselen van een al te onveerkrachtige en al te licht
neergebogen geaardheid. Men ziet wat men is en ziet met de uiterste opmerkzaamheid
toch niet anders dan zichzelf. De grote geleerdheid waarmee men zijn ontdekkingen
omwikkelt verhult dan spoedig genoeg de eenvoudige waarheid dat men niet met
resultaten van onderzoek te doen heeft, maar met de
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bespiegelingen van een gestemdheid. Die gestemdheid - ik zei het al - moet worden
weerstaan, uitgeworpen, als romantiek en sentimenteel uit de tijd geacht. Wij moeten
weer kinderen van de opgang worden en zien met de ogen van een klaar en onvervaard
geslacht.
Men heeft het recht aan zichzelf te wanhopen. Men heeft niet het recht te wanhopen
aan de anderen. Zij zullen doen wat ons ontzegd bleef. Zij zullen middelen en wegen
vinden om spelend optelossen wat onze tijd verbroddeld achterliet. Laten wij onszelf
niet belachelijk maken en hen niet hinderen door onze kleinmoedigheid. Achter elk
voorbijgaand geslacht van mensen schuilt nog altijd de hele mensheid. Zij de boom,
wij de vallende bladeren. Er is geen gezonder besef dan wat ieder jaar ons leert: de
wisseling van seizoenen. Ik voor mij ben zeker dat wij bij de Natuur die ons dit
voorhoudt in goede handen zijn. Onze wijsheid is ten slotte niets als zij enkel gebouwd
is op de ervaring van de enkeling. Sterker dan deze is de ervaring die in elk natuurlijk
hart geschreven staat: het leven, hoe verdeeld het zich ook in talloze enkelingen te
kennen geeft, is in zichzelf éen enige leedloze werkelijkheid en werkdadigheid.
Bewijsbaar of niet, door de gebeurtenissen weersproken of niet, het geloof eraan is
het kenmerk van de gezonde mensegeest en wie eraan gelooft heeft deel eraan.
Ik schroom niet te bekennen dat ik nog altijd een vereerder van Spinoza ben. De
Jood Spinoza. Niet ten onrechte heeft Lessing, de onaantastbare Duitser, gezegd dat
er geen andere filosofie dan de zijne is. Goethe voelde zich levenslang verwant aan
hem. Door alle latere woelingen heen, terwijl de enen hem huldigden, de anderen
hem smaadden, bleef zijn gestalte zichtbaar, en als in afwachting. Als men alle wegen
heeft afgelopen, zullen zij misschien hun gemeenschappelijk kruispunt blijken te
vinden rondom zijn stille verschijning.
Ik zie hem al glimlachen als alle strijdende partijen zich rondom hem verenigen
en zeggen: Heilige Benedictus, bid voor ons.
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Recht spreken
Door Jhr. Mr. G.W. van Vierssen Trip
Wat is recht spreken.
Ik zal eerst probeeren, uit te leggen, wat we onder recht moeten verstaan en dan
probeeren, duidelijk te maken, wat dat spreken beteekent.
De menschen loopen niet los van elkander op de aarde rond. Ze zijn aan elkaar
gebonden. Ieder mensch heeft tegenover al zijn medemenschen verplichtingen na te
komen. Hij moet het leven, de eer, den eigendom van elk ander mensch eerbiedigen.
Daartegenover staat, dat ieder mensch van elk van zijn medemenschen kan eischen,
dat hij zijn leven, zijn eer, zijn eigendom ongerept laat.
Naast de verplichtingen, die we tegenover allen hebben staan de verplichtingen,
die ons aan bepaalde personen binden.
De meeste dezer verplichtingen ontstaan door den vrijen wil van twee partijen,
door overeenkomst. Als ik een boek koop ben ik verplicht den koopprijs te betalen
en de boekverkooper krijgt door de koopovereenkomst het recht, de koopsom van
mij te eischen. Aan den anderen kant staat de verplichting van den boekhandelaar
tot levering van het boek en mijn recht, de levering van het boek te vorderen.
De samenleving is te vergelijken met het net, dat over een luchtballon is gespannen:
De knoopen van het net zijn de menschen; van elke knoop gaan banden naar andere
knoopen.
Huurcontract, arbeidsovereenkomst, huwelijk, ouderschap, voogdij, het beteekent
allemaal verplichtingen van den een tegenover den ander en rechten van den ander
tegenover den een.
Het recht regelt de aanknooping en de ontknooping der banden en den omvang
van de rechten en verplichtingen. De mensch heeft tegenover zijn medemenschen
nog andere verplichtingen dan de rechtsverplichtingen welke hier worden aangeduid.
Het recht handelt bepaaldelijk over verplichtingen
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waarvan de nakoming door de overheid met machtsmiddelen wordt afgedwongen.
Oneindig in tal en soort zijn de rechtsverplichtingen, oneindig in tal en soort zijn
de geschillen der menschen naar aanleiding van die verplichtingen. Dat er telkens
geschillen ontstaan komt almede doordat we allemaal de neiging hebben, liever de
rol te spelen van spin dan van vlieg in het net.
Een groot denker - natuurlijk groot; ik heb nooit gelezen dat iemand een klein
denker aanhaalde - heeft gezegd, dat, als het verkeer der menschen niet werd geregeld
door de regelen des rechts, de samenleving een oorlog zou zijn van allen tegen allen.
Wie meent, dat hij in zijn recht is verkort, komt bij de overheid met het verzoek,
dat deze hem in zijn recht herstelle. Het is de oudste en nog altijd de belangrijkste
taak van de overheid, te zorgen, dat het verkeer der menschen verloopt volgens de
regelen des rechts.
De rechterlijke macht is het overheidsorgaan dat met die taak is belast.
Wie zijn recht geschonden acht roept den aanrander voor den rechter en hij eischt
van den rechter, dat deze hem zooveel mogelijk weer brengt in den toestand, waarin
hij zou verkeeren, indien de inbreuk op het recht niet zou hebben plaats gehad. Recht
spreken bestaat in het onderzoeken van de juistheid der klachten. Bij dit onderzoek
blijft het echter niet. Recht spreken loopt uit op het geven van een uitspraak, d.w.z.
de rechter verklaart de klacht ongegrond of hij geeft een bevel dat strekt tot herstel
van het verbroken rechtsevenwicht. De burgers mogen het verbroken evenwicht niet
eigenmachtig herstellen.
Een voorbeeld tot toelichting: Ik heb een verzekeringsovereenkomst gesloten tegen
brandschade. Ik heb brandschade gehad maar de verzekeringsmaatschappij weigert
mij de schade te vergoeden. Ik beweer nu, dat het rechtsevenwicht tot mijn nadeel
is verstoord; immers de verzekeringsmaatschappij komt haar verplichting tegenover
mij niet na. Het staat mij echter niet vrij, zelf te bepalen, dat de assuradeur mij zekere
som heeft uit te betalen en, op grond van mijn bewering, de geldsom met geweld uit
de brandkast van de verzekeringsmaatschappij te halen.
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Dat langs den weg van het burgerlijk proces herstel van rechtsevenwicht te bereiken
is, laat zich begrijpen. Moeilijker te begrijpen is, dat ook de strafrechtspleging strekt
tot herstel van verstoord rechtsevenwicht. Een bejaard echtpaar op een eenzame
boerenhoeve wordt vermoord. De daders stelen het geld dat in huis is en verteren
het op de kermis. De daders hebben hun verplichting tot eerbiediging van leven en
eigendom van twee medemenschen geschonden. De rechter heeft geen macht om
het leven te herstellen en een bevel tot terugbetaling van gestolen geld is
onuitvoerbaar. Herstel van de verstoring van het rechtsevenwicht geschiedt nu door
de strafrechtspleging.
We raken hier aan een vraagstuk dat niet eenvoudig is.
Laat ik er dit van zeggen: In de laatste jaren is hier te lande het werk van de
rechterlijke macht wat de burgerlijke processen betreft afgenomen, maar er is meer
werk op het gebied van het strafrecht. Deze verplaatsing van werk wijst op een
ongunstige omstandigheid. Het beteekent, dat het aantal grove inbreuken op de
rechtsorde, verstoringen welke niet langs den weg van het burgerlijk proces kunnen
worden hersteld, toeneemt.
De arbeid van den rechter is voor de maatschappij onmisbaar. Zij is eenigermate
te vergelijken met het werk van de huisvrouw die zorgt dat de kleeren en de gordijnen
in huis niet door de motten worden aangevreten. Als het haar gelukt, de motten te
keeren, dan zegt niemand haar daar dankje voor, want het werk blijft onopgemerkt,
maar als het niet gelukt en zich alom motgaten vertoonen, dan heeft de huisvrouw
haar plicht niet gedaan.
De rechtspraak moet weinig gerucht verwekken en de persoon van den rechter
moet anoniem zijn. Rechtspraak is niet een gelegenheid voor den rechter om zijn
bizondere persoonlijkheid uit te leven. Een verkeersagent moet het verkeer leiden
naar dezelfde regelen als zijn collega op den anderen hoek van de straat. Anders
loopt het verkeer in de war. Zoo is het ook met het rechtsverkeer.
Ik neem sedert ongeveer vijfentwintig jaar deel aan het rechtsverkeer door recht
te spreken. De strafrechtspraak is moeilijker dan de burgerlijke rechtspraak. In de
strafkamer

Het Kouter. Jaargang 1

352
spreekt het belang van de beslissing duidelijker. Ik geef de voorkeur aan het werk
in de burgerlijke kamers. Vele collega's voelen de verantwoordelijkheid voor de
beslissingen in de strafkamer als een druk. Zoo gaat het mij ook. Als ik een paar jaar
in de strafkamer heb doorgebracht vind ik het een opluchting, weer naar de meer
vreedzame en koele burgerlijke rechtspraak over te gaan.
De redactie van Het Kouter vraagt mij of ik mij bij de vervulling van mijn taak in
levend verband voel met de maatschappij.
Ik heb den indruk dat de rechter van thans de behoefte aan levend verband met de
maatschappij sterker gevoelt dan de rechter van de negentiende eeuw.
Duidelijk aanwijsbaar is dit op het gebied van de kinderrechtspraak. De
kinderrechter van heden neemt zijn maatregelen over de kinderen met meer kennis
van zaken dan de strafkamer van vóór de invoering der kinderwetten. De rechtbank
van vroeger onderzocht, of het kind, dat te recht stond, het in de dagvaarding
omschreven feit had bedreven. Naar den aard van het kind en naar de omgeving
waarin het kind opgroeide strekte zich het onderzoek niet uit. Dat gebeurt nu wel.
Hier valt een wijziging ten goede op te merken.
Op het gebied van de rechtspraak in geschillen van burgerlijk recht en handelsrecht
vat de rechter zijn taak ook iets anders op dan een kwart eeuw geleden. Partijen die
procedeeren zijn in het rechtsverkeer vastgeloopen. Het net is in de knoop geraakt.
A zegt, dat hij een groote geldsom heeft te vorderen van B en B zegt, dat deze
bewering onjuist is maar dat hij een veel grootere geldsom heeft te vorderen van A.
Het ontwarren van deze knoop naar de regelen van het recht is voor den rechter een
boeiende bezigheid. De rechter die kennis neemt van de gedingstukken van een
burgerlijk proces is te vergelijken met een bridgespeler die de kaarten bestudeert die
hij in de handen heeft gekregen en die op tafel zijn open gelegd. Er blijken eenige
belangwekkende puzzles op te lossen. In het oplossen van die puzzles is de rechter
thans niet knapper dan vroeger. Maar iets meer dan vroeger streeft de rechter er naar,
zoo recht te spreken, dat de partijen na afloop van het proces niet tegenover elkander
blijven zitten met dezelfde moei-
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lijkheden. Kan dat niet bereikt worden door het vellen van een vonnis, dan laat de
rechter de partijen persoonlijk voor zich komen om te probeeren in overleg met de
advokaten de moeilijkheden te schikken. Met knap juristenwerk is de maatschappij
niet altijd het beste gebaat.
In de rechtspraak heeft de godsdienstige gezindheid van den rechter geen beteekenis
van belang evenmin als de politieke richting. Van katholieke rechters heb ik wel eens
opgemerkt, dat zij in de kinderrechtspraak een katholiek gesticht een veiliger plaats
voor een kind achten dan een protestantsch gezin. De niet-katholieke rechter zal, als
het eenigszins gaat, de voorkeur geven aan het gezin boven het gesticht. Deze
tegenstelling doet zich een enkele maal voor, b.v. als de voogdij moet worden bepaald
voor kinderen van uit de ouderlijke macht ontzette ouders van wie de een protestant
en de ander katholiek is. In de strafzaken meen ik, dat de katholieke rechter het
misdrijf afdrijving van de vrucht eener vrouw zwaarder straft dan de niet-katholieke
rechter.
Belangrijke tegenstellingen zijn dit niet. Eigenlijk is het nauwelijks de moeite
waard om er op te wijzen. De rechtspraak moet zooveel mogelijk onafhankelijk zijn
van bizondere opvattingen van de personen die recht spreken. De rechterlijke macht
heeft dezer dagen een paar maal een beslissing moeten geven over de vraag of hier
te lande een niet-joodsche Duitsche man of een niet-joodsche Duitsche vrouw mag
trouwen met een jodin of jood van andere nationaliteit dan de Duitsche. Ik meen, dat
we gerust mogen aannemen, dat de rechter zich bij het beantwoorden van die vraag
laat leiden door rechtsbeginselen en dat de bizondere opvattingen van de rechters
over het jodenvraagstuk geen rol spelen.
Zoolang Nederland onafhankelijk blijft en geen hervorming gaat invoeren welke
ons den totaliteitsstaat zou brengen, zie ik het rechtsleven in ons land niet bedreigd.
Hiermede is niet gezegd, dat het met het recht op aarde bevredigend gesteld is.
De samenleving der volken onderling vertoont overeenkomst met den oorlog van
allen tegen allen, welke volgens den grooten denker bestaat wanneer het verkeer der
menschen niet verloopt volgens de regelen des rechts.
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Toen Caesar Gallië veroverde, heeft geen Romein gezegd, dat hij, door het
grondgebied van het Romeinsche rijk uit te breiden ten koste der Galliërs, bezig was
het recht te schenden. Het Romeinsche rijk had immers de roeping, de heele wereld
te omspannen. Vele mogendheden hebben in onze dagen de overtuiging, dat zij een
roeping hebben te vervullen, verwant aan de roeping van het Romeinsche rijk in de
dagen van Caesar. Zoolang deze convexe roeping van uitbreiding van macht bestaat
en daartegenover geen dienovereenkomstige concave gevoelens staan van de
mogendheden die in aanmerking komen om in hun machtsgebied verkleind te worden,
zijn gewelddadige botsingen onvermijdelijk.
De redactie van Het Kouter wijst op de tegenstelling recht - geweld. Deze
tegenstelling wordt in de wereld veelal anders opgevat, dan wij ons die tegenstelling
gaarne denken. Door den grooten oorlog hebben enkele volken in midden- en
Oost-Europa zich een verkleining van hun grondgebied moeten laten welgevallen.
Bij deze volken overheerscht de opvatting, dat zij leven in een toestand van
voortdurende stoornis van rechtsevenwicht te hunnen nadeele. Het heroveren van de
verloren gebieden door geweld zouden zij beschouwen als uitoefening van recht.
Het verlangen naar een rechter, die de bevoegdheid zou hebben, bij geschillen
tusschen de staten, uit te maken, hoe groot de omvang van ieders rechten en
verplichtingen is en die de macht zou hebben, zijn uitspraken ten uitvoer te doen
leggen, is verre van algemeen. Vele volken willen zelf bepalen, welke rechten en
plichten zij tegenover andere volken hebben en zij wapenen zich om naar hun roeping
te kunnen leven.
De overwinning van het recht in de wereld schijnt niet nabij.
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Idealisme en realisme
Door P.W. Pieters
Ritmeester der Huzaren
Ongetwijfeld is het beroep van officier niet het eenige beroep waarin idealisme en
realisme met elkaar worstelen en met elkaar samenwerken. In de worsteling moet
een de overhand behalen en slechts daar, waar het beroep opgroeit uit de wortels van
ware roeping, daar wint het idealisme de worsteling. Dit immer onontbeerlijke
idealisme moet tot het einde van het beroep den voedingsbodem blijven vormen van
den dagelijkschen plicht.
Misschien is er wel geen ander beroep denkbaar waartegen de geestelijke en
humanitaire stroomingen van onzen tijd zoo krachtig storm loopen als juist tegen dat
van officier. En als dan dat beroep zooveel ernstige verguizing ondervindt, als de
geestverwanten zich afwenden van hem wiens taak het is de wapenen te voeren en
te doen voeren, als het ‘j'accuse’ maar vooral ook de veroordeeling in redevoering,
in geschrift, in intiemen kring en eigen vereeniging om hem en tegen hem aanstormen,
dan zijn het alleen de krachtige zuilen van idealisme, die zijn heiligdom, zijn roeping,
zijn ideeëlen tempel blijven schragen.
Alleen dan echter is een idealisme redelijk verklaarbaar en aanvaardbaar wanneer
het zich niet uitsluitend concentreert op het ego, wanneer het niet ophoudt bij de
verbetering van het eigen ik, maar wanneer het tevens tot heil kan strekken van,
althans een ten goede stimuleerende werking heeft op de menschenmaatschappij.
Wij weten maar al te goed dat er vele duizenden binnen onze landsgrenzen leven
die de beteekenis van het beroep van ‘militair’ op diep gegronde levensinzichten als
een door een oprecht Christen te aanvaarden beroep verwerpen, niet om de practijk
van het dagelijksch leven, maar om het uiteindelijke doel.
Als wij ons de beteekenis van ons beroep voor oogen stellen en gaan analyseeren
dan komen wij allereerst tot de conclusie dat het streven naar het hoofddoel in zeker
niet
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onbelangrijke mate groote baten afwerpt voor allen die slechts zeer tijdelijk aan de
zorgen van ons beroepsmenschen werden toevertrouwd. Dit aantal dienstplichtige
jonge mannen bedraagt in ons land thans nog maximum 23.500 (in landen met
ongeveer hetzelfde aantal inwoners het dubbele). Laten wij voor een oogenblik het
einddoel: de verdediging van het Vaderland met alle ons ter beschikking gestelde
wapenen, buiten beschouwing, dan toch staat voor ons, in al zijn helderheid, diè
beteekenis van ons beroep, die ons tot opvoeders stempelt van jonge mannen van de
meest uiteenloopende aard en beschaving, tot nauwgezette, plichtsgetrouwe, ijverige,
beleefde mannen met bovenal een kameraadschap als daad van iederen dag, voor
oogen.
Zoo voelen wij ons beroep stijgen tot de roeping te mogen en te kunnen bijdragen
aan de waarlijke verbetering van de jongelingschap onder onze landgenooten.
Wanneer het oogenblik van afscheid uit den dienst daar is, als de mannen ons de
hand drukken en recht in de oogen zien, als de eenvoudige dankwoorden in ons
doordringen en wij denken dan terug aan den dag toen diezelfde mannen (die wij
expresselijk nooit jongens willen noemen) de kazerne binnen kwamen, onwennig,
onhandig, ruw, bevangen door den stortvloed van het zoo gevariëerde onbekende,
sommigen nog onder den invloed van een voor de eerste maal van hun leven gemaakte
treinreis, dan komt over ons een gevoel van dankbaarheid en voldaanheid.
Wij voelen ons gelukkig in ons beroep, niet omdat wij voor ons zelf wat hebben
kunnen bereiken, niet omdat een extra belooning of pluim ons deel kon worden, maar
omdat wij wat hebben mogen verbeteren aan onze minder goed bedeelde
medemenschen, omdat wij, al is het dan ook nog zoo klein, een steentje, recht
gevormd, hebben mogen bijdragen aan een betere samenleving. Voor ons is het
zekerheid dat al die zooeven genoemde factoren waaraan nog meerdere, als netheid,
zelfbeheersching, zorg voor de kleeding en het uiterlijk enz. toe te voegen zijn, in
meerdere of mindere mate (afhankelijk van langeren of korteren diensttijd) toch altijd
bijdragen om den in huiselijken kring terugkeerenden soldaat een beter en vooral
ook nuttiger mensch te doen zijn.
Hoezeer ook het beroep van officier steeds technischer en meer gespecialiseerd
wordt, hoezeer het moderne enkelvou-

Het Kouter. Jaargang 1

357
dige wapen de kracht vertegenwoordigt van 50 en meer soldaten uit de legers van
vóór de 20e eeuw, ja hoe ook in steeds meerdere mate de automaat en de motor
menschenkrachten vervangen, toch zal altijd een groot deel der jongelingschap in
het leger noodig zijn om al die machines te doen functionneeren. Dat daartoe de
jonge mannen van alle standen, alle gelooven, alle partijen innig leeren samenwerken
voor hun aller gemeenschappelijk doel: de veiligheid en onaantastbaarheid van het
Nederlandsche land, geeft het relief en de voldoening aan het beroep dat, alle
idealisme ten spijt, in diepste beschouwing in de stille binnenkamer met de
uiteindelijke werkelijkheid voor oogen, soms doet wankelen.
Hoe breeder men als officier zijn beroep ziet, hoe krachtiger zich het besef naar
voren dringt een taak te vervullen die steeds weer aan zeer velen ten goede kan
komen, die in een nimmer onderbroken contact staat met de levende, sociale
maatschappij, des te sterker staat men ten opzichte van de soms wel eens onaangename
en zware taken van den dagelijkschen plicht. Het besef bij groote rampen,
overstroomingen, boschbranden, direct in staat te zijn op krachtige en goed
georganiseerde wijze hulp te kunnen bieden aan de in vertwijfeling geraakte
bevolking, geeft geestelijke voldoening in het beroep, waarbij materiëele voldoening
een onbekendheid is.
Natuurlijk is het voor velen een sobere troost om, levende in constante materiëele
zorgen, het idealisme hoog te houden, maar het immer levende besef, het allerhoogste
Landsbelang, de onafhankelijkheid en het bestaan van het eigen volk te dienen, geven
de kracht naast tal van andere minder op den voorgrond tredende geestelijke factoren,
vol te houden en te blijven - dienen.
In het steeds gecompliceerder wordende legerorganisme splitst zich de vredestaak
van den officier in twee wel zeer sterk divergeerende werkzaamheden nl. als opleider
van den soldaat en als wetenschappelijk werker in een bureau. Het is wel speciaal
voor de opleiders der soldaten, de z.g. troepen-officieren, dat de idealen van het
beroep het meest voor het grijpen liggen. In zijn dagelijkschen omgang met zijn
mannen kan en moet hij zijn geheele persoonlijkheid leggen. Zijn taak is niet meer
als vroeger beperkt tot het onderwijzen van al
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datgene wat de soldaat moet kennen om aan het doel te beantwoorden, waarvoor hij
krachtens de Grondwet in dienst is geroepen, zijn moderne taak - schoon niet als zijn
andere plichten nauwkeurig omschreven - strekt veel verder. Al kan uit den aard der
zaak het persoonlijk contact van den officier met ieder der aan zijn zorgen
toevertrouwde soldaten niet langdurig en diepgaande zijn, toch zal van hem - al naar
mate van zijn innerlijke gesteldheid - een geestelijke invloed uitgaan. Reeds vanaf
den eersten dag voelt de soldaat in den officier zijn meerdere in kennis, in beschaving,
in macht, in het vermogen zich gemakkelijk te kunnen uitdrukken en ook vooral in
levenservaring.
Ieder meerdere weet, dat, wanneer hij van zijn ondergeschikten wat gedaan wil
krijgen - en in dienst moet zoo heel veel geëischt worden - er één onmisbare factor
noodig is nl. vertrouwen. Dat vertrouwen kan, beter dan door wàt ook, door
persoonlijk contact worden verkregen. Het toonen van belangstelling in den
huiselijken kring, in het pas verlaten beroep, het op kiesche wijze oplossen van kleine
moeilijkheden van het dagelijksche leven, doen het vertrouwen krachtig toenemen.
Zoo kan de innerlijke geestesgesteldheid van den officier als actief geladen
atmospheer rondom hem zijn invloed ten goede doen uitgaan op al die jonge mannen
om hem heen die hem dagelijks moeten volgen.
Meer dan in welk beroep ook, kan juist van den beroepsmilitair een geestelijke
invloed ten goede uitgaan op de den ganschen dag aan hem toevertrouwde
‘werknemers’.
Het moet dankbaar erkend worden dat ook het Legerbestuur, tegenwoordig veel
meer dan vroeger een open oog heeft voor dit ‘ethische’ gedeelte van de taak van
den meerdere. In het boekwerkje ‘Grondslagen der Opleiding’ leest de meerdere dan
ook: ‘Bij de onder zijn bevelen gestelden moeten worden opgewekt durf,
opofferingsgezindheid en zelfverloochening, terwijl de in hem aanwezige kiemen
van tucht, ontzag, mannelijkheid, plicht en naastenliefde moeten worden opgevoerd
tot gevoel voor krijgstucht, waarheidszin, bereidheid om verantwoordelijkheid te
dragen, kameraadschap, liefde voor het Vorstenhuis, het Vaderland en het Korps’.
Wanneer wij na onze uiteenzetting over de ideëele waarden
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van ons beroep voor anderen, in ons zelven schouwen en op de bijna 30 jaren die
achter ons liggen terugblikken, dan staan wij voor de groote innerlijke evolutie en
dan zijn het wel zeker de eerste na-oorlogsche jaren die daarin het meest kenmerkend
zijn. Militair opgevoed zijnde in een tijd toen de laatste West-Europeesche oorlog
reeds 40 jaar achter ons lag en waarin de oud-liberale materialistische
levensbeschouwing de sfeer waarin wij verkeerden kenmerkte, was er weinig wat
ons nog onbestemde religieuze gevoelsleven kon schokken. Ook het eerste jaar van
den grooten wereldoorlog met zijn spanningen en zware plichten van het beroepsleven
in de kleine Noord-Brabantsche dorpen, kon daar nog weinig aan veranderen. De
lange, dikwijls eenzame winteravonden der volgende jaren boden ruimschoots
gelegenheid tot lezen en tot contemplatie. Dan kwamen daar de oogenblikken van
den tweestrijd, het ontwakende gevoel van de waarachtigheid van het Evangeliewoord:
Het Koninkrijk Gods is binnen in U, hebt Uw naasten lief gelijk Uzelven, en de
misschien binnen enkele uren komende plicht van het bevel tot schieten op onbekende
mannen, even eerlijk, trouw en toegewijd aan hun plicht en hun gezin als wijzelven.
En toch! Wij wisten het vertrouwen te dragen van onze Vorstin en ons gansche volk,
wij voelden ons de beschermers van al die millioenen die daar leven in dorpen en
steden en wier hoogste belangen zouden worden vertrapt als wij niet pal stonden.
De na-oorlogsche jaren met het steeds stijgende pacifisme en het daaraan voor
ons onbegrijpelijk, vastgekoppelde anti-militarisme, maakten het ons veelal nog
moeilijker te blijven volharden in de roeping van ons beroep. Wij, die de gruwel van
den oorlog beter konden begrijpen dan wie ook, wij die bij iederen beroepsplicht ons
die vreeselijke werkelijkheid nuchter en klaar voor den geest moeten stellen, wij
moesten wel tot innerlijken tweestrijd komen, een strijd waartoe ons de factoren
schier dagelijks in pro en contra voor oogen werden gesteld. Reeds heel vroeger had
ons de strijdleus der Kruisvaarders ‘God wil het’ als een aanfluiting in de ooren
geklonken. Neen dachten wij, zóó kan God het nooit willen.
In den loop der volgende jaren al verder realiseerende en in nauwkeurige
waarneming van het groote wereldgebeuren,
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kwamen wij in een streven naar verdieping van eigen religieus leven en gedreven
door oprechte liefde voor eigen Vaderland en Vorstenhuis tot vrede en verzekerdheid
en vloeide het in de verte opdoemende conflict tusschen geestelijke en
maatschappelijke plichten weg.
Bezinnen wij ons thans op den toestand in onze huidige samenleving, dan is voor
ons iedere bedreiging van de geestelijke waarde van onze taak weggevallen. Al
worden wij dikwijls pijnlijk getroffen, ja zelfs diep gegriefd door hen die ons beroep
in strijd met het ons heilige Evangelie van Jezus Christus verklaren, toch wankelen
wij niet meer, ook al zoude ons het vreeselijkste overkomen wat er in ons beroep
kan geschieden: het ons met wapengeweld verdedigen tegen de gewapende mannen
die ons den vrede, onze vrijheid en onze zelfstandigheid willen ontnemen. Wij weten
te leven in een tijd dat de gevaren die ons kunnen bedreigen, grooter zijn dan vroeger,
ja grooter zelfs dan enkele jaren geleden en het sterkt ons in onze overtuiging een
beroep te vervullen, dat zooveel als maar menschelijk mogelijk is, ons volk de vrijheid
waarborgt om eigen innerlijke levenswaarden te belijden en na te streven. Onze
dubbele taak, mede te werken aan de opvoeding van een belangrijk gedeelte van
onze eigen volksgenooten en mede te werken aan de mogelijkheid van den
doorgaanden opbouw onzer samenleving, geeft ons de kracht die taak met liefde en
energie te blijven vervullen en de materiëele moeilijkheden van eigen bestaan te
overwinnen.
Wanneer wij nogmaals terugblikken in den tijd onzer jeugdvorming, in den tijd dat
wij als ‘groot mensch’ ons vrij in de wereld konden bewegen, en wij vergelijken de
jeugd van toen en nu, dan lijkt het in de waardeering van alle gewoonten, daden en
opvattingen alsof het woord van Nietzsche ‘die Umwertung aller Werte’ werkelijkheid
is geworden. En wij vragen ons in vertwijfeling af of wij in den ban van een hopeloos
conservatisme gevangen zijn, omdat wij onmogelijk kunnen begrijpen en nog minder
waardeeren wat de jongeren, onze groot wordende kinderen ons presenteeren als
voor hen geldende moraal.
Maar zijn wij dan geheel ònze ondeugden, ònze jeugdzonden

Het Kouter. Jaargang 1

361
vergeten? Werden de geestelijk-zedelijke waarden van onzen jeugdtijd alleen begrensd
door conventie, sleur en vormendienst? Heeft de moderne jeugd met het slaken van
ook dèze banden alle zedelijk-geestelijke waarden völlig ausrangiert?
Bekijken wij daartoe eens twee typen: den eenvoudigen jongen man die van het
platteland in de kazerne komt en den jongen man uit het beschaafde stadsgezin, dan
constateeren wij dat er zich in de na-oorlogsche jaren een proces voltrokken heeft
over de jeugd, dat alleen zijn fundament kan hebben in een meer bewuste waardeering
van de voor velen niet geformuleerde, maar toch aangevoelde absolute
geestelijk-zedelijke levenswaarden. O zeker, wij zijn hier optimist, wij hebben met
diepe aandacht en eerbied Huizinga's optimistische Schaduwen in ons laten
reflecteeren, en wij blijven het ondanks alle wanhoopskreten van ouderen over de
verwording der moderne jeugd.
De jonge soldaat uit het uiterlijk weinig beschaafde milieu met een minimum aan
levenservaring en menschenkennis, veel meer natuurmensch dan de jonge man uit
het stadsgezin, met uitermate weinig ambities en idealen, hij weet zich van den
beginne af veel gereserveerder, rustiger, ja in zekeren zin beschaafder, zedelijker te
gedragen. Natuurlijk zijn er excessen, maar in aantal en aard minder, veel minder
dan 10 jaar geleden. Er moet een oorzaak voor dat alles gevonden worden. Is het de
sport, zijn het de steeds toenemende verkeersmiddelen die het contact met andere
menschen en dingen zoo bijzonder verruimen, zijn het de jeugdvereenigingen? Ten
deele misschien, maar voor een veel grooter deel moeten het naar onze vaste
overtuiging de ouderen zijn. Leven wij niet reeds geruimen tijd in een periode als
die waarin de profeet Amos leefde en die hem inspireerde tot de woorden:
‘Zie de dagen komen spreekt de Heere dat ik eenen honger in het land zal zenden:
niet eenen honger naar brood noch dorst naar water, maar om te hooren de woorden
des Heeren.’
(Amos 8 vs. 11)
Zoo is het dan dat wij ouderen in de stille oogenblikken van ons leven, Gods stem
verstaan die ons stelt als de verantwoordelijke dragers van die geestelijk-zedelijke
waarden die de mensch en de menschheid opvoeren tot hooger geestelijk en
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zedelijk peil. Wel voelen wij de decadentie om ons heen grijpen, brutaler, openhartiger
dan vroeger en het is ons kruis den strijd op te nemen: de Goddelijke plicht roept
ons iederen dag:
Het leven is: geen vrede alhier
Geen wapenstilstand vragen,
Het leven is: de kruisbanier tot in
Gods handen dragen.

En is het niet de gave der intellectueel-innerlijk beschaafden zich van de krachten
voor dien strijd bewust te zijn? Ook wij in het leger zullen pal moeten staan, de
ouderen voor de jongeren. Nu nòg meer dan vroeger. Zeker het moest vroeger ook,
maar is het niet de zegen van dèze levensperiode dat wij er ons veel meer bewust
van worden?
Zeker niet het minst belangrijke deel van de officierstaak bestaat uit
menschen-vorming, voor den een van den jongen recruut in een kort tijdsbestek,
voor den ander van den veel jongeren collega die pas op eigen beenen staat. Maar
die vorming bepaalt zich slechts tot een zeer beperkt doel, ja haast uitsluitend tot een
min of meer materialistisch doel, het ethische is slechts een aanvullende bate, grooter,
dieper of oppervlakkiger al naar mate van de innerlijke gesteldheid van den vormer
zelven.
Het leger kan nimmer het instituut zijn, van waaruit een zuiver geestelijke
beïnvloeding der individuen kan uitgaan, hoe zeer ook het streven daar is ‘er iets aan
te doen’, de beïnvloeding ten kwade zoo krachtig mogelijk te beperken, maar in een
conglomeraat van de meest uiteenloopende menschelijke gesteldheid, waar jood en
calvinist, vrijdenker en katholiek opgeleid moeten worden tot één gemeenschappelijke
taak, daar kan van een doelbewuste, geanalyseerde geestelijke beinvloeding der
individuen nimmer sprake zijn.
Desalniettemin zal deze beïnvloeding nimmer geheel ontbreken, omdat hij die
leeft en streeft uit eigen, in zich zelf geanalyseerde geestelijke, kracht - de atmospheer
om zich heen activeert met diezelfde kracht van zuiverheid en oprechtheid, van
hartelijkheid en broederliefde, die onweerstaanbaar doordringt in het aan de jeugd
eigene open gemoed van de hem toevertrouwde mannen. -
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‘It was only hell’ is het karakteristieke antwoord van den Engelschman die den
grooten wereldoorlog meemaakte op de vraag U wat van zijn ervaringen uit dien tijd
te vertellen. Op meesterlijke, zij het dan ook zeer tendentieuze wijze vertelt ‘Im
Westen nichts Neues’ ons hetzelfde.
Het gebruik van luchtstrijdkrachten en strijdgassen, de vervolmaking der
automatische vuurwapenen, de perfectionneering van allerlei technische methoden
ter verhooging van de kracht der overige strijdmiddelen, hebben den modernen oorlog
op een zoodanig plan gebracht, dat voor hen die in staat zijn de realiseering van dat
alles te beseffen, deze oorlog het allervreeselijkste moet zijn wat denkbaar is (zeker
echter lang zoo erg niet als vele ultra-pacifisten zulks willen doen voorkomen).
Ware nu inderdaad de oorlog het doel waartoe ons beroep uiteindelijk m o e t
voeren, dan zou dit beslist zeker voor ieder officier (dus ook voor alle anderen die
door beroepsplichten aan de weermacht zijn gebonden en wier leven onlosmakelijk
in de religie geworteld is) beslist onaanvaardbaar zijn. Wij zijn er echter in het diepst
van onze ziel van overtuigd dat voor den N e d e r l a n d s c h e n officier het beroep
niet tot den oorlog behoeft te - natuurlijk buiten onzen wil wel kan - voeren. Wij
gelooven dus in de preventieve werking van onze weermacht - ja wij gaan verder wij gelooven zelfs, gezien de politiek-strategische constellatie in West-Europa dat
de Nederlandsche weermacht zoo zeer preventief kan werken, dat een oorlog tusschen
andere West-Europeesche staten voorkomen kan worden. In dit licht bezien stijgt
ons beroep tot een hooger plan, al zullen wij nimmer vergeten dat ook wij eens
geroepen kunnen worden onze wapenen aan te wenden tegen onze medemenschen,
maar dan gaat het ons ook om wat ons hier op aarde het heiligste, het liefste is, om
ons eigen volk, om ons land, om ons Vorstenhuis. Dan wordt onze plicht een
offer-dienstplicht, dan wordt van ons het allerzwaarste offer gevraagd dat ooit van
een mensch gevraagd kan worden. Dan zullen wij het geven omdat het niet anders
kan, maar in de verzekerdheid met onbevlekt geweten onzen plicht te hebben gedaan.
Wanneer wij ons echter met uitschakeling van ons idealisme,
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de werkelijkheid, waartoe ons beroep ons kan voeren, realiseeren, en wij denken ons
de uitwerking in van alle middelen der moderne strijdtechniek, dan valt het ons
moeilijk een dezer ons bekende methoden te verwerpen voor een methode van vroeger,
die minder krachtig van uitwerking is. Hier moeten wij vertrouwen hebben in onze
leiding, die uit mannen bestaat, wier innerlijke gesteldheid zeker niet veel van de
onze kan afwijken. Afstand te doen van de ons ten dienste staande middelen, voor
andere van minder doelmatigheid, zou gelijk staan met zelfmoord. Wij zijn er echter
van overtuigd - en niet op losse gronden - dat onze regeering en onze legerleiding
nimmer haar toevlucht zal nemen tot een onnoodig wreede wijze van oorlogvoering
(waarbij wij denken aan luchtbombardementen van steden en aan de z.g.
bacterie-oorlog).
In verre verten rijst voor ons het ideaal van een bond van alle beschaafde volken op,
waarvan de basis is, hoezeer ook de allergrootste belangen, ja zelfs de meest vitale
levensbelangen met elkaar in strijd komen, dat slechts rechtspraak en arbitrage die
geschillen kan oplossen en dat geweld tot handhaving van het recht alleen in eigen
boezem aangewend behoort te worden. Geweldloosheid zal onze wereld nimmer
kunnen aanschouwen, in de chaos kunnen wij niet leven. Het ware rechtsgevoel kan
slechts groeien in den innerlijk religieuzen mensch. Wij leven in een periode waarin
de religie steeds dieper en breeder grijpt, voet voor voet veld winnende op de
gewelds-idee. Moge het zoo blijven gaan.
In jaren van rijpheid tot dieper, innerlijk, religieus leven gekomen, is ons beroep ons
er niet minder lief om geworden, innerlijke strijd is ons niet gespaard gebleven, het
dienen in dagelijkschen, streng gebonden plicht is ons een levensvervulling geworden
en ook voor ons geldt wat 5 Maart j.l. de Fransche Generaal Gamelin in een toespraak
tot de cadetten te St. Cyr zeide:
‘Le secret de l'équilibre et du véritable bonheur dans la vie est d'aimer son
métier - Il n'en est pas où il soit plus simple d'accorder les joies saines et
le Devoir.’
's-Gravenhage, Mei 1936.
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De professor in en buiten de maatschappij
Door Prof. Dr. H.A. Kramers
Het hangt van zijn vak af, maar in 't algemeen is het voor een professor niet
gemakkelijk meer in de tegenwoordige tijd zijn ogen te sluiten voor het feit, dat hij
midden in een woelende maatschappij leeft, die hem - eventueel bij monde van de
Kouter-redactie - dringende vragen stelt. Die vragen zijn niet dringend omdat er van
het antwoord zoveel afhangt, maar omdat 's professors milieu heden ten dage niet
nalaat de sociale zijde van zijn persoonlijkheid tot bewustwording wakker te prikkelen.
Reeds zijn taak als voorlichter en op-weg-helper der jeugdige scharen geeft daar alle
aanleiding toe. Daarbij komt echter nog, dat in verreweg de meeste takken van
wetenschap, die aan de Universiteit hare vertegenwoordigers vinden, de banden die
de wetenschap aan het praktische, maatschappelijke leven binden zich thans zo sterk
aan hare beoefenaars opdringen. Met Kruyt denk ik bij die banden enerzijds aan de
maatschappelijke en culturele traditie, die de bodem vormt, waaruit zelfs de meest
subtiele en aarde-vergetene wetenschap is opgebloeid, anderzijds aan de vruchten
welke die bodem van de bloem der wetenschap ontvangt, vaak ongevraagd maar
heden ten dage ook zo vaak op dringend verlangen.
Een direkte betekenis voor de maatschappij van de taak van den professor aan te
geven is derhalve ook niet moeilijk: Toekomstige rechters, artsen, ingenieurs, leraren
enz. worden opgekweekt; misschien wat veel, maar dat ware niet te betreuren zo
maar de beste de beste kansen hebben. En daarnaast kan de professor zaken van
eminent belang voor 't maatschappelijk mechanisme scheppen. Maar kan men
daarnaast ook vragen naar iets, wat boven deze uit de aard der zaak beperkte
belangrijkheid van 's professors taak uitgaat, naar een algemeen maatschappelijk
belang, dat de professor qua talis op zijn wijze beter kan dienen dan een ander? De
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idee van algemeen belang is voor de meeste sociaal en religieus (of juist niet religieus)
voelende mensen veeleer een ongedefinieerd, zij het ook een zeer brandend punt op
het programma; een professor zou het kunnen vergelijken met een van de
probleemstellingen uit zijn wetenschap, die het kader van het tot dusver bereikte
trachten te verbreken, en die daarom aan de ene kant zo meeslepend en vruchtbaar,
aan de andere kant zo onscherp en tastend zijn. Een divinatorische blik wordt verlangd,
van wie daadwerkelijk het algemeen belang bewust zal dienen. Maar hoe weinigen
kunnen in de toekomst zien, en we bezitten geen criterium dat de ware van de valse
profeten scheidt. Zelfs het poneren van een onderscheid tussen waarheid en valsheid
is in dezen een gebrekkige, extrapolerende constructie, die haar zin ontleent aan een
morele visie op het mensdom, welker normatieve kracht even onweersprekelijk is
als ze grillig is en vol tegenspraak in haar uitingen. Maar ik ‘doe toch mee’ aan die
constructie van het algemene belang, al moge ik niet de kracht hebben er voor te
sterven; en voeg daaraan toe de constructie, dat velen, al schouwen ze niet in de
toekomst der mensheid, onbewust, of althans anders en beter dan ze denken, dat
algemeen belang dienen.
In de wetenschap ligt een essentie verscholen, waarvan de kracht zich in de loop
harer geschiedenis telken male heeft geopenbaard en die mij optimistisch stemt.
Die essentie valt evenmin te analyseren als de geur van een roos. Ze uit zich in de
gestadige en steeds vruchtbrengende vernieuwing van de aloude ervaring, dat de
dingen anders zijn dan ze schijnen, in de ervaring dat toegewijde studie van en zich
verdiepen in de traditie op den duur steeds weer een evolutie, eventueel revolutie ten
goede van diezelfde traditie tengevolge heeft gehad. In de wetenschap gaat het daarbij
in de eerste plaats om een (r)evolutie van weten en begrijpen, een verandering in het
kunnen en handelen is echter vroeg of laat het gevolg. De steeds weer opgedoken
nieuwe begrippen-constructies in de wetenschap zullen door de éen als geraffineerde
subtiliteit, door de ander als overweldigende kracht of aangrijpende schoonheid, door
een derde als een brokje steen der wijzen worden aangevoeld, we kunnen ook meer
cultuurphilosophisch spreken van de ontwikkelingsstadia van het
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menselijk begripsvermogen, hare verspreiding onder studenten en lezers en
toehoorders dient het algemeen belang op onopzichtige wijze.
Wat is dit alles toch ‘academisch’ gedacht! En wat geeft het weinig richtsnoer
voor zovele acute vragen van het heden. Lieve lezer, wat verwacht gij anders van
een academicus? Wilt gij een antwoord op een concreet probleem de relatie tussen
professor en maatschappij betreffend, de gevarieerdheid der antwoorden zal niets te
wensen overlaten, tenzij eenstemmigheid op bijkans welk punt dan ook. Ge zoudt
wellicht verstandig doen met díe antwoorden te verwerpen, welke met de
professorstaak als zodanig weinig uitstaande hebben; een criterium hiervoor ware
wellicht nog te vinden. Dan zoudt ge, in uw ijver om te ziften, die antwoorden willen
uitschakelen, welke klaarblijkelijk zijn opgekomen uit het zaad van een of andere
welbekende maatschappijbeschouwing dat in zijn alomtegenwoordigheid ook op
professorale bodem is komen tieren, maar daarom alleen het bijzonder overpeinzen
nog niet waard zijn. Gij wilt horen naar den super-professor, wiens ‘ik zeg U’ door
autoriteit geschraagd wordt, die op meer berust dan zijn titel. Och, kon ik u in dit
artikel een krachtige, zij het ook ietwat schrille, symphonie doen horen, die door
mijn in dit opzicht superieure collega's tot uitvoering wordt gebracht!
De mensheid om ons heen en haar maatschappij is iets om bang voor te zijn, om
te haten, om te verachten, om te veronachtzamen, om te domineren, om te dienen...
ook wel om lief te hebben. Hoe rijpen dergelijke emoties bij den mens tot redelijke
gevoelens en opvattingen en inspireren ze hem ten slotte tot kritiseren, adviseren en
handelen in en ten aanzien van de maatschappij? Het is duidelijk, dat naast aanleg,
geaardheid, opvoeding en maatschappelijk milieu de levenstaak daarbij een grote
rol kan spelen. Aan de hand van de ervaringen, opgedaan bij het vervullen van die
taak, ontwikkelt zich, ook reeds zonder speciale maatschappelijke studies, een zekere
min of meer positieve houding ten aanzien der maatschappij, en bij den professor
valt dat verschijnsel ook waar te nemen.
In het feit, dat ook hij gewoonlijk geen maatschappijstudies heeft gemaakt, kan
natuurlijk een groot gevaar schuilen, maar we kunnen onze vrees wel laten varen,
waar mannen van weten-
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schap ons toeroepen, dat de maatschappij de vrijheid van ernstig toegewijd objectief
onderzoek, op welk gebied van menselijk weten dan ook, niet belemmere, en de
materiële bestaansvoorwaarden der onderzoekers bestendige. Dit is een oratio pro
domo, zeker, en bovendien is het niet zo eenvoudig de verlangens, die hier aan de
maatschappij gesteld worden, nauwkeurig te formuleren en af te grenzen. Het is een
verlangen, dat vaak met des te meer hevigheid wordt uitgesproken, naarmate het vak
van den pleiter meer zuiver wetenschappelijk, meer abstract, minder direct ‘nuttig’
voor de maatschappij is. En ik beweer - op nuttigheidsgronden zal ik het per se nooit
kunnen aantonen - dat het hier, althans in de zuiverste gevallen, niet om een oratio
pro domo maar om een oratio pro spiritu gaat, dat er hier - in naïeve veronachtzaming
van wat ‘zin’ en ‘doel’ der mensengemeenschap wel zou kunnen zijn, maar toch niet
zonder min of meer bewuste dankbaarheid voor wat die gemeenschap tot dusver
mogelijk maakte en mogelijk deed schijnen - gepleit wordt voor de roos en haar geur,
waarvan we in de aanvang gewag maakten.
Nuchterder gesproken wordt hier voor het recht op vrije ontwikkeling gepleit: Het
woord ‘recht’ doet daarbij duidelijk uitkomen, dat het hier om een instantie van de
relatie tussen enkeling en gemeenschap gaat, de achtergrond van alle juridische
normen: Het woord ‘vrij’ ligt al evenzeer buiten het gebied, waarop een man van
wetenschap competent pleegt te zijn, het is sterk juridisch gekleurd, maar bedoelt
toch daarnaast een vanzelfsprekend attribuut van ‘ontwikkeling’ te zijn.
Het professorale verlangen, waarover we in het voorgaande uitweidden, behoort
tot het positieve in de verhouding van den professor tot de maatschappij. Vaak blijft
het daarbij; de wetenschappelijke taak die hij naast, of - vaak en beter - onverbrekelijk
vervlochten met zijn opvoedingstaak heeft te vervullen, neemt hem allicht geheel in
beslag, onttrekt hem vaak dag en nacht aan die gemeenschap waarin en waardoor
hij bestaat. Maar vaak laat zijn sociale bewustzijn hem niet met rust, en zal hij de
gemeenschap willen dienen met kritiek en advies, zo hij ze al niet domineren wil.
Nu kunnen de gevaren komen, wetenschappelijk gezien, en in elk geval blijft de
onenigheid niet uit. Dat een onafgebroken studie van de ge-
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meenschap zelve, zo vooroordeelsloos als het den mens gegeven is, door experts met
roeping en toewijding bedreven, een allereerste eis zou moeten zijn, wordt gewoonlijk
wel erkend, maar merkwaardig is hoe zich bij voorbaat toch meningen vastnestelen.
Dit is niet zonder meer onverstand; acute problemen, zoals we die thans om ons heen
zien, vereisen een onmiddellijke, zij het ook provisorische, oplossing, en kunnen niet
wachten op de resultaten dier ideale en vrij zeldzame experts. En dergelijke
oplossingen worden steeds op grond van vooroordeel (niet a priori in afkeurende zin
bedoeld) gegeven. Is de interpretatie die men aan ‘heil der gemeenschap’, ‘heil van
't vaderland’ en dgl. in praxi pleegt te geven, en die zich uit in zo menige kritiek,
handeling of regeringsdaad niet een vooroordeel in bovenvermelde zin? Van de
zuiverheid en oprechtheid der emoties, waarin eventueel die interpretaties hun
oorsprong nemen, wil ik zeker geen kwaad zeggen. Ik wil er echter zo nodig op
wijzen, dat die zuiverheid en oprechtheid geenszins een waarborg vormen voor de
doelmatigheid en wijsheid, zuiverheid en oprechtheid (het gevaarlijke woord
‘juistheid’ ontga ik liefst) van de rationele, practische interpretatie zulker emoties.
Onbekwaamheid, streven naar eigen voordeel, macht en eer worden hier op aarde
niet altijd gewroken, reeds niet in de wereld der wetenschap, en zeldener nog in de
sfeer van het practisch maatschappelijk handelen. En o wee, zo deze ondeugden zich
verschuilen achter oratotische, organisatorische, demagogische talenten.
Och, daar ben ik aangeland op een klassiek chapiter; anderen hebben er beter over
geschreven dan ik het ooit zou kunnen, en - wat erger is - reeds heel lang geleden.
Ik word immers naar opinies over de huidige stand van zaken gevraagd, naar een
politieke opvatting, zij het ook in de algemene zin des woords. Opvattingen die buiten
mijn professorale competentie liggen heb ik echter reeds te veel ten beste gegeven.
De brandende vragen van het heden...: dezelfde edele driften, die deze voor sommige
onzer beste medemensen tot het enig belangrijke maken, noden de dienaar der
wetenschap ertoe zich in de studeercel op te sluiten, ook al wordt hem toegeroepen,
dat zijn mens-zijn in gevaar verkeert. Maar als de deuren en ramen van zijn studeercel
nu niet meer sluiten?
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Werk en groei
Door Hermien van der Heide
Als ik bedenk, hoe ik voor ongeveer vijftien jaar mijn werk op het gebied van de
vrije volksontwikkeling begon en deze houding vergelijk met die, waarmee een
huidige generatie soortgelijk werk aanvangt, is daarin een grote verandering te
bespeuren, een grondige wijziging van veel inzichten, die ook tot het eigen leven
doordrong.
Er werd gebroken met een levenshouding, die voorheen en ook nu nog wel
‘idealisme’ heette. (Bijna overbodig te zeggen, dat dit niets te maken heeft met het
philosophische begrip van dezelfde naam.) Ons idealisme, dat veel gebrek aan
realiteitszin, gemis aan inzicht in de schakeringen der menselijke natuur moest
vergoeden, was een romantische beschouwing, waarbij men bewust of onbewust
uitging van de veronderstelling, dat de mens in wezen goed was en wel weer tot deze,
zijn natuurlijke levensstaat terug te brengen, als zijn levensvoorwaarden maar gunstig
genoeg gemaakt werden.
Tot deze gunstige levensvoorwaarden behoorde een aanraking met de
cultuurgoederen der mensheid. En aangezien er een grote groep mensen stond buiten
de aanraking met de geestelijke waarden van het leven, bestond de taak van de
volksontwikkeling uit bemiddeling van de cultuurgoederen.
Deze idealistische levenshouding is wel verdwenen, sinds de tragiek gezien werd
als een element, behorend bij het leven, als licht bij duisternis. En ook het optimisme,
waarin we meenden mee te kunnen helpen om mensen goed en gelukkig te maken.
De tijd deed menig voetstuk vermolmen, net zo lang, tot we in deze verdwaasde
wereld als een van de vele verloren stervelingen trachten mee te zoeken naar
richtlijnen, naar houvast, materieel en geestelijk.
Maar, al is de wijze waarop gewerkt wordt anders, 't verlangen, om mee te helpen
aan opbouw, om onnodig leed uit de wereld te helpen wegruimen, is nog
ongeschonden.
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Op het gebied van de volksontwikkeling vonden in deze jaren belangrijke
verschuivingen plaats.
In haar aanvang was ze geweest een taak van de ene klasse voor de andere. Maar
dan komt de tijd, waarin ‘de andere’ klasse ontwaakt. Tot nu toe onzichtbare krachten
kristalliseren zich, geven een nieuw aspect aan het maatschappelijk leven.
De opkomende speeltuinbeweging, georganiseerd en geleid door de arbeiders,
schept vormen van ontwikkeling en ontspanning voor het kind; in de
arbeidersjeugdbeweging ontwikkelt zich door de jongeren zelf een nieuw stijlgevoel,
zich uitend op verschillende levensgebieden. En ook voor volwassenen worden vanuit
de arbeidersbeweging vormen van volksontwikkeling geschapen, die passen bij het
milieu van den arbeider. Dat is 't nieuwe, dat men niet meer streeft naar overname,
maar zoekt naar zelfstandigheid. Het boek van Hendrik de Man, ‘Psychologie van
het Socialisme’ geeft leiding aan deze beweging, waar het de cultuurloosheid van
den huidigen arbeider, die zich vergenoegt met een schamel aftreksel van de cultuur
der beter gesitueerden, vergelijkt met de ‘cultuur der armoede’ van vorige generaties
uit het proletariaat, die weliswaar weinig bezit hadden, maar die waarlijk bezaten,
wat hun eigendom was.
De arbeider moet niet klakkeloos overnemen, maar zoeken naar datgene, wat in
zijn sfeer van bewusten proletariër past. Ziedaar de inhoud van de Man's roepstem,
die bij velen gehoor vond.
En de intellectueel, voorheen vanzelfsprekend de leidinggevende, kon medewerker
worden, wanneer hij genoeg begrip had van dit ontwikkelingsproces.
Als leidster van het vacantiehuis ‘De Vonk’, waar allerlei groepen, die cultureel
werk beogen, samenkomen, om vacanties, weekeindes, cursussen, enz. door te
brengen, vond ik volop gelegenheid het hierboven beschreven proces van nabij te
volgen. En ik zag ook, hoe de verschuiving invloed oefende op de werkwijze van
die instellingen, welke op het gebied van volksontwikkeling pionierswerk verricht
hadden en die door de opkomende stromingen de bedding van hun werk verlegd
zagen.
In de volkshuizen, Toynbeeverenigingen, of hoe men deze
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instellingen wilde noemen, was eertijds uitsluitend van boven af gewerkt. Deze tijden
maakten we ook nog mee op ‘De Vonk’.
Een klein voorval, om die vroegere periode te kenschetsen. Een groep oudere
fabrieksmeisjes, een volkshuisclub, met deelneemsters van om en bij de dertig jaar,
is met een jong, onervaren, twintigjarig meisjesstudentje in ons vacantiehuis voor
een weekeinde. De groep verzet geen stap, als de ‘Juffrouw’ niet zegt, dat dit nu gaat
gebeuren. Zegt ze, dat de wandeling aanvangt, dan volgen ‘Jansje’ en ‘Grietje’ en
de hele schaar min of meer plichtsgetrouw.
Het initiatief gaat van de leidster uit, die a priori als zodanig wordt erkend, omdat
ze behoort tot de klasse der beter gesitueerden. Ook al heeft ze geen speciale
leidstergaven, alleen maar welwillendheid en vriendelijkheid, toch wordt ze als
leidster aanvaard.
In een gesprek over kinderclubs werd aan een der meisjes, die al sinds jaren zelf
clubs bezocht en daar een zekere vorming had ontvangen, gevraagd of zij zelf nu
niet een groepje jongeren leidde. Grote verbazing harerzijds: ‘Daar zijn toch de
juffrouws voor.’ Deze beide herinneringen dateren van voor tien jaar.
Hoe zuiver, fris en weldadig was daartegenover het werk van de jeugdbeweging,
waarin radicaal werd gebroken met vooropgezette verschillen en waarbij geen gezag
gold, uit andere motieven dan die van persoonlijke geschiktheid.
Intussen: de meest levenskrachtige volkshuizen verzetten ook de bakens en zochten
samenwerking met hen, die vroeger alleen voorwerp van hun zorg geweest waren.
Hoe langer hoe meer trachtte men de jeugd actief te maken, zodat de oudere jongens
en meisjes medewerker werden in de kinderclubs. En daarmee was het werk der
volksontwikkeling een stap verder gekomen.
Ook in andere opzichten kwamen veranderingen.
Aanvankelijk bestond de volksontwikkeling voor volwassenen in overdracht van
de wetenschap in gepopulariseerde vorm. De University Extension Movement in
Engeland, in het midden van de 18e eeuw geboren, kind van de ‘Aufklärung’, bracht
gepopulariseerde kennis van de universiteiten aan het volk. Men geloofde aan de
zedelijke vorming door vermeerde-
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ring van kennis. Men achtte het de plicht van hen, die konden drinken aan de bronnen
van de kennis, andere dorstigen te laven. Dat men met het pasklaar maken der
wetenschap voor de eenvoudige geesten de essentie aan deze dorstigen onthield, daar
het zoeken - het veroveren, om stapje voor stapje verder te schrijden, de waarde
vormt, kon pas later worden gezien.
Ondanks critiek, die we nu geven, is het echter een feit, dat er een groep mensen
was, die de dorstige ziel laafde met deze feitelijke kennis, die we nu stenen voor
brood zouden noemen.
Intussen bleef deze methode in de ontwikkeling voor volwassenen lang gehandhaafd
en we kunnen zeggen, dat pas in onze tijd veel populair-wetenschappelijke lezingen
plaatsmaakten voor andere vormen, studiekringen, cursussen waarin zoveel mogelijk
zelfwerkzaamheid wordt toegepast, eenvoudige systematische opbouw van de kennis
der lagere school. Albert Mansbridge, de bekwame leider der ‘Workers Education
Association’ in Engeland, gaf ook ten onzent een stoot in deze richting.
Bij het volgend stadium zocht men ernstig naar de vormen, die niet opgelegd waren
en niet een schamel aftreksel uit een bezit, dat, doordat 't resultaat is van een
langdurige opvoeding, toch niet door een ander in korte tijd kon worden overgenomen.
Men zocht methoden, waarin naast het verstand ook het gevoel werd ontwikkeld,
vormen, waarin de ‘leek’ actief kon zijn, zonder daarbij in dilettantisme te vervallen.
In plaats van het dilettantentoneel kwam het lekenspel. Volkszang, dans en muziek
deden hun intrede bij het ontwikkelingswerk.
Aan den leider worden nieuwe eisen gesteld. De tijd, waarin hij op een platform
kon staan oreren, is verleden geworden. Hij moet uit zijn huid kunnen kruipen, in
die van zijn medemensen en zo het leven herbeginnen.
Dan komen de zwarte jaren, die eerst oorlog en dan werkloosheid brengen.
't Dringt door tot het bewustzijn, hoe de mensheid omgaat met de producten der
wetenschap. De wetenschap schrijdt verder, de techniek, gestimuleerd door de oorlog,
maakt verovering op verovering.
En de mensheid blijft achterstaan, verward en hopeloos,
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prooi van de resultaten dier wetenschap, die eens de verwachting wekte, haar verlosser
te zullen zijn.
Geen wonder, dat dit alles, meer nog dan wat daaraan voorafgaat, vragen doet
opkomen naar de eigen plaats - naar de plaats van den intellectueel in de samenleving,
den intellectueel die de leidende posities bekleedt - vragen naar de betekenis van
eigen werk - en dat van anderen. Geen wonder, dat steeds sterker en onontkoombaar
de waarheid gezien wordt, dat de intellectueel uit zijn isolement moet treden en
directe en levende verbinding met alle schakeringen van het leven dient te hebben.
De wetenschappelijke mens kan niet gebonden worden. In zijn scheppend werk
is hij eenzaam en geïsoleerd van zijn medemensen. Daarin ligt zijn kracht. Maar zijn
ontdekkingen, de uitkomsten van zijn onderzoek dienen gebruikt te worden, waarvoor
ze zijn bedoeld: tot dienst aan den mens.
Zo doet de hardvochtige tijd opnieuw bewust worden, dat de plaats van den
intellectueel veel meer dan tot nu toe een dienende moet zijn.
Er is meer wat geleidelijk in het bewustzijn treedt.
Vragen duiken op naar de zin van het werk op het gebied van volksontwikkeling.
Twijfel rijst ten aanzien van wat aanvankelijk zo eenvoudig leek: aan een hongerende
schare voedsel geven, of voedsel bemiddelen. Het onontwikkelde laten ontkiemen,
groeikracht bevorderen, ontwikkeling stimuleren.
De twijfel komt. Eerst misschien op een avond, als je een lezing op touw zette en
trachtte de mensen er voor te krijgen. Dan doe je huisbezoek en je komt binnen in
een gaaf, goed arbeidersgezin, een gezin waar rust is en harmonie en dat met zoveel
recht heet: kern der samenleving.
De vrouw stopt kousen, de man leest de krant. In een hoekje van de kamer knutselen
de kinderen, af en toe geholpen door vader.
En daar kom je binnen met je boodschap over je lezing. Je zit in de warme, gezellige
huiskamer en ondergaat de vanzelfsprekende saamhorigheid van dit verband. En
opeens kun je niet meer spreken over je lezing, omdat je hier iets positiefs weet en
twijfel rijst, of datgene, wat je organiseerde wel zoveel waard is, dat je dit moet
verbreken. En je bent blij dat je
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ook nog een andere boodschap hebt, waardoor je komst gemotiveerd lijkt.
Dergelijke dingen gebeuren vaker. Je ziet alom heilige grond, die je niet kunt
betreden. De tijd komt, dat in het platteland veel krachten gaan ontwaken. Datgene,
wat in arbeiders-, in jeugd-, in vrouwenbeweging in de steden geschiedde, breekt nu
ook door in die streken, die een tijdlang vrij onbewogen leken te staan in hun eigen
levenssfeer. Deze rust was schijn. Want ook daar groeiden krachten en er waren
alleen maar wat langer voorbereidingen nodig en de wekkende macht van
omstandigheden om ze te doen opbloeien. Er komt een drang naar ontwikkeling. Er
worden bonden en verenigingen opgericht, die de plattelandsbevolking helpen bij
hun verdere ontplooiing, zodat de plattelanders betere boeren en boerinnen worden,
die hun vak kennen, die, wat beschavingspeil betreft, niet achterstaan bij de
stedelingen.
Je wordt gevraagd te helpen bij dit ontwikkelingswerk, en je doet dit met vreugde
en liefde, omdat het altijd heerlijk is te staan daar, waar nieuw leven wordt geboren.
Maar - soms, als je werk je brengt in de eenzame hoeven, waar het ganse gezin in
bijna vrome saamhorigheid opgaat in de gezamenlijke arbeid, die zo veeleisend is,
dat ze den mens geheel opslorpt - als je ziet, hoe dat gezin een volkomen eenheid is
in de vervulling van de levensopgave, komt de twijfel weer. Dan denk je: wat kan
ontwikkelingswerk brengen, dat meer is dan deze gezamenlijke arbeid. Ontwikkeling
zal losmaken, individuele behoeften scheppen, kloven maken tussen de generaties.
De meisjes die zich ontwikkelden, zullen weg willen, zelfstandige betrekkingen
zoeken, de jongens gaan breken met de tradities van vele voorgeslachten en ze zullen
worstelen om zich van de familie los te maken.
En wat komt dan voor het goede oude in de plaats? Van de gebonden
saamhorigheid, de gezamenlijke plichtsbereidheid?
Je begrijpt de figuur van Zigeunerrosa zo goed, die Hindus beschrijft in zijn boek
‘De Ontredderde Wereld’, Rosa, die tot levenstaak heeft, de zigeuners te ontwikkelen
en te beschaven. En die, als ze op een avond het woeste, kleurrijke, ongebreidelde
leven gadeslaat van dit krachtige volk - dat
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in wilde dans en hartstochtelijke zang om het kampvuur feest viert - als ze het
vanzelfsprekend geluk ziet in deze gloedvolle nachtelijke festijnen, twijfelt. Wat gaat
zij vernietigen en wat kan zij geven? Per slot wint de gedachte, dat ze werkt voor
een groot algemeen belang, het van de twijfel en ze zet haar werk voort.
In de doelstelling van verschillende inrichtingen van volksontwikkeling staat het
zo simplistisch: bevorderen van levensgeluk. Maar dit blijft niet zo eenvoudig. Wat
weet je in wezen af van het levensgeluk van anderen? Hoe kun je dit nu bewust
bevorderen?
Al weer krijgt het werk grenzen.
Maar binnen deze grenzen blijft nog veel mogelijkheid.
Ontwikkeling is dan niet meer iets, dat van buiten af aangebracht kan worden, het
is een dynamische kracht - een organisch proces - aanwezig in elk individu, hem
drijvend naar individuatie, differentiatie, nieuwe verbinding. Die drang is niet bij elk
individu in dezelfde mate aanwezig, maar telkens weer zijn er individuen of groepen,
die zich losmaken uit een onbewuste, natuurlijke levensstaat, om hun plaats in het
cultuurleven in te nemen. En bij dit proces is hulp nodig. Deze hulp zouden we het
werk van volksontwikkeling kunnen noemen. Soms zal dit voeren tot verhoging van
levensgeluk, soms ook tot smart, omdat het meerdere weten, groter bewustzijn, het
leed vergroot.
Bij dit werk is een eerste taak: voedsel geven aan de individu. Er was veel
achterstand in te halen. Op allerlei levensgebieden. De natuur was voor kort voor de
meeste stadsbewoners een boek met zeven zegelen.
Ongeveer 12 jaar geleden kregen we op ‘De Vonk’ een groep meisjes uit Leiden,
tussen 20 en 30 jaar, die nog nooit de zee hadden gezien, terwijl ze er 7 K.M. vandaan
woonden. Nooit vergeet ik, hoe ze bij het zien van de machtige golven, schreeuwend
en gillend terugliepen tot achter de duinen, om zich te verschansen tegen deze
geweldige macht. Rijkdom van leven in de natuur, de schoonheid van een volkslied,
de scheppingsvreugde van een mooi en zinvol handwerk, de bestudering van boeken,
die de kennis vergroten en de geest verrijken. Al deze elementen zijn onmisbaar in
het werk van volksontwikkeling.

Het Kouter. Jaargang 1

377
Evenwel het doel is met deze individuele levensverrijking niet alleen niet uitgeput,
maar niet eens gesteld.
Nooit zal ik een intens gesprek vergeten met een vooraanstaand leider - nu
gestorven - op een groot jeugdfeest. Hij had zelf mee opgebouwd aan datgene, wat
hij zag - een feest vol stijl en schoonheid, waarbij geen enkel onderdeeltje was
verwaarloosd. Alle levensuitingen, de dans, het spel, de zang, de toon in onderling
samenzijn, getuigden van een eigen levensstijl, waarin waardevolle tradities
opgebouwd waren en zich handhaafden. De leider vergeleek dit feest bij de
feestuitingen van een vorige generatie.
Hij constateerde de enorme winst - maar als geboren leider kon hij zich niet
tevreden stellen met vreugde over een bereikt resultaat. ‘Wat geeft dit alles wezenlijk?
Is het van werkelijk belang, of ze nu nog wat mooier zingen en nog beter en verfijnder
hun volksdansen en spreekkoren uitvoeren? Nee - van wezenlijk belang is de vraag:
Zijn ze beter geschikt om te dienen in het leven. En hoe staat het daarmee?’
Wanneer het werk van volksontwikkeling niet zal verzanden in onvruchtbaarheid
van zelfzuchtige individuen, dan moet met de vergroting van het kunnen ook de
uitbreiding van verantwoordelijkheid gepaard gaan.
Zo openbaart het werk met zijn dynamisch karakter telkens weer nieuwe inzichten.
Er is veel gaande in deze tijd, wat het werk bemoeilijkt. Misschien is de
allergrootste moeilijkheid wel gelegen in het feit, dat de nood der massa zich elke
dag meer doet gelden en dat het werk op het gebied van volksontwikkeling gedaan,
zo goed als niet bijdraagt, om die nood te lenigen. Verder is de economische strijd
zo fel dat alle werk van culturele opbouw daarbij in discrediet geraakt. En ten derde
ligt er een moeilijkheid in een gebrek aan vaste omlijning in 't ontwikkelingswerk,
dat zich alom doet gelden, een gebrek, dat te scherper wordt gezien, naarmate landen
als Duitsland en Rusland een koers gaven waarbij al het ontwikkelingswerk volledig
en direct ingeschakeld is bij de opbouw van het land. We kunnen deze methoden
niet aanvaarden, maar zien toch eerst recht hoeveel individueel gepruts, versplintering
en onvruchtbare versnippering er bestaat binnen het kader van de volksontwikkeling
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in eigen land - en hoeveel werk er wordt gedaan, wat niet uitkomt boven het aardig
bezighouden - wat alle perspectief, alle productieve werking voor individu en
samenleving mist.
Dit besef werkt verlammend en maakt het werken vaak zwaar, vooral daar uitzicht
op verbetering ontbreekt, al ontstaan hier en daar wel nieuwe arbeidsvelden, vooral
in het werk van de volkshogeschool.
Intussen: de nood van de tijd dwingt tot nieuwe activiteit. Door de werkloosheid
is het ontspanningswerk, ontwikkelingswerk, zijn de werkkampen nieuwe
werkgebieden geworden. Lapwerk - zeer zeker. Maar lapwerk, dat broodnodig is,
omdat hierdoor de jonge mensen nog prikkels krijgen, omdat ze geestelijk wakker
blijven, omdat ze daardoor het gevoel hebben niet geheel aan hun rampzalig lot te
zijn overgeleverd. Vaak kon ik ervaren, hoe veel dit lapwerk nog kan betekenen.
Nooit zal ik vergeten, met wat voor weemoed jonge werklozen zagen, dat hun gebouw,
dat dagelijks voor hen open stond, met feestdagen dicht ging. Al kon ik vaak enigszins
sceptisch staan tegenover het werk, dat daar geschiedde en dat veel jonge mensen
samenbracht, vaak voor eindeloos gekanker - op die dag merkte ik, dat dit huis voor
hen toch het houvast in hun leven betekende. Maar - al is het werk nodig en nuttig al ligt er een onafzienbaar werkgebied, toch is het vaak ontmoedigend, omdat het
tegen de achtergrond van permanente werkloosheid een maatschappelijk onvruchtbaar
middel blijft.
Persoonlijk worden we in deze tijd ook ontmoedigd door de dreiging in het
maatschappelijk leven. Het schrikbeeld van de komende wereldoorlog, die wel een
voldongen feit is - tenzij er een wonder gebeurt - werkt verlammend op het initiatief.
Het ligt niet voor de hand te gaan zaaien - wanneer zware donderkoppen aan de
hemel een dreigende onweersbui aankondigen, die de aarde misschien met stormvlaag
en hagelslag zal doen omwoelen.
Daardoor wordt het werk zwaar. Maar het gevoel van de noodzaak van deze arbeid,
juist in deze tijd, is een steun. Hoe vaak hoorde ik niet in deze jaren, hoe veel
bemoediging er uitging van die instellingen, die trouw en standvastig doorwerken met open oog voor de realiteit - zonder zich door de ellende van deze tijd te laten
beheersen.
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Veel kracht is er nodig om onverdroten door te gaan. Waar putten we die kracht uit?
Uit een diep gevoel van verbondenheid aan het leven in al zijn schakeringen - ondanks
alles. Uit een levensdrang, die gevoed wordt door de aanraking met de goddelijke
levenskracht, die nog altijd door velerlei kanalen tot ons kan komen - die ons de
onverdrotenheid geeft, het ‘en-toch’, het krachtige, on-redelijke, waartoe we altijd
weer kunnen komen, als onze aanraking met de oerbron van het leven intens genoeg
is. Als we alom de grenzen van ons kunnen ontwaarden en onze kracht klein en
onbelangrijk hebben leren zien, als we werken om het werk zelf, uit liefde voor het
werk en niet om de vruchten te willen plukken in een tastbaar resultaat.
Is het niet de grote winst van deze onbarmhartige tijd, dat we gezuiverd worden
van veel eerzucht, veel ongemotiveerd zelfvertrouwen, veel ijdelheid? We zijn
deemoediger geworden in ons werk en zeggen, dat we niets weten en niets kennen
en we leerden geen verwachtingen te koesteren over de dag van morgen, maar te
leven in het nu en onze kracht te zoeken in datgene wat in dit ogenblik verwerkelijkt
kan worden. Zou ooit een tijd zo tot zuiverheid stimuleren als deze hardvochtige tijd,
die alle verwachting uitbrandt? In alle strijd en moeilijkheid is dit de geweldige winst
die we kunnen boeken voor ons persoonlijk leven en dus ook voor ons werk.
Het leven weeft een fijn dradennet. Overal liggen deze tere spinsels doorkruist,
vervlochten, zodat we vaak niet in staat zijn oorsprong en einde van de draden te
volgen.
Al datgene, wat ik neerschreef geldt maar in geringe mate voor het werk, waarop
ik me de laatste zes jaren wel in het bijzonder toelegde: ontwikkelingswerk voor
meisjes en vrouwen, zowel door eigen georganiseerd werk, in cursussen op ‘De
Vonk’, als door hulp aan verschillende organisaties, in de vorm van lessen, cursussen,
lezingen, het leiden van kampen, enz. Als doel van dit werk zie ik: de vrouw helpen
in het proces van bewustwording, zodat ze de moed heeft zichzelf te zijn en haar
typisch vrouwelijke krachten - behalve in het gezin - ook in de maatschappij uit te
dragen. En dit niet op mannelijk-agressieve wijze, maar in een vorm, passend bij
eigen aard en wezen.
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‘In de kentering der tijden geboren’, zong de dichteres en ze beschrijft de
moeilijkheden van de vrouw in deze tijd, gedoemd tot dubbelslachtigheid, omdat ze
is de vrouw, die te vroeg of te laat komt, - die in zich heeft het oer-oude - dat is van
alle tijden en die toch op haar lippen draagt ‘de nieuwe groet’.
In het leven van elke meer bewuste vrouw zullen tegenstellingen komen, die soms
het leven beheersen en zwaar van leed maken - en dan weer volheid en rijkdom geven
- tegenstellingen tussen zelfontplooiing en zelfverwezenlijking, tussen zelfhandhaving
en zelfopoffering. De vrouw gaat niet zo gemakkelijk haar eigen weg als de man,
omdat zij altijd meer dan de man gebonden is aan de haar omringende wereld en niet
ten koste van de verhoudingen met haar medemensen haar eigen baan kan maken.
Deze en meer problemen maken het pad doornig. Groeien met het ontwakend
bewustzijn de abstracte vermogens, het besef van rechtvaardigheid, dan zal dit alles
vaak in strijd komen, met datgene, wat ze eertijds liefde noemde. Tot ze misschien
verdergroeit tot een staat, waarin deze begrippen in hogere eenheid werden
opgenomen. Want de woorden van Mevrouw Roland Holst behoeven niet te blijven
gelden.
Het bewuste vrouwenleven is nog jong en ongevormd. En er is alom een groei en
een ontwaken, niet te stuiten, zelfs niet door de meest felle reactie, omdat hier een
natuurlijk proces in werking is. De vrouw wordt rijp; na eeuwen sluimer ontwaakt
ze en doet haar intrede in het volle leven. En na de eerste tijd van ‘strijden voor
rechten’ - een tijd, waarvan we nu in de vorm van die om het behoud van de rechten,
nog een zwakke echo vinden, zijn we toch aangeland in het tijdperk van de rustige
opbouw, waarbij de excessen zijn overwonnen.
Er zit iets zeer hoopvols in deze ontwikkeling. En voor ontwikkelingswerk, dat
bij deze groei aansluit, zijn de tijden gunstig.
In ander ontwikkelingswerk worden we vaak geremd door de wankele achtergrond
van ons maatschappelijk leven. Bij werk onder meisjes is dat anders - immers in
vrouwenleven heerst continuïteit. De waarde en kracht van de vrouw liggen voor
een belangrijk deel in datgene, wat niet afhankelijk is
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van tijdsomstandigheden, maar zich doorzet, door alle tijden heen. Want zelfs in
tijden van oorlog en revolutie moeten de kinderen gezoogd en verzorgd worden, is
het gezinswerk de eerste levenstaak der vrouw. Dat dit dan gebeurt onder moeilijker
omstandigheden verandert niets aan het wezen van dit werk. Omdat het element van
continuïteit de grondslag vormt van het leven der vrouw, is ontwikkelingswerk voor
vrouwen voor een deel iets, wat buiten invloed van den tijd staat.
Er is een punt van samenhang tussen vrij opvoedend werk onder meisjes en de
nood van de tijd, waarin de tijdsomstandigheden het werk eer begunstigen dan
omgekeerd. Ik bedoel niet practisch, hoewel het zeker waar is, dat de race naar de
universiteit, die het eerste gevolg was van openstellen van dit instituut voor vrouwen,
thans plaats maakte voor meer selectieve ontwikkeling, waarbij alleen zij, die
werkelijk aanleg hebben deze wetenschappelijke weg bewandelen, terwijl de anderen
meer een vorming zoeken, die niet eenzijdig haar intellect vormt, maar die
uitgangspunten zoekt in die eenheid van verstand en gevoel, zo typerend voor de
vrouwelijke psyche. Tijden zijn gunstig voor die vormen van ontwikkeling, die
beogen het meisje voedsel te geven, overeenkomstig haar aard en wezen.
Evenwel, als ik spreek over een begunstiging door tijdsomstandigheden, dan bedoel
ik dit naar de ideële kant.
Wanneer we nadenken over het huidig wereldleed, over de nood van den tijd, dan
zien we dat veel van de verwarring een oorzaak vindt in een eenzijdige overheersing
van die krachten, die we typisch mannelijke krachten zouden kunnen noemen.
Strijdlust - expansiezucht - te ver doorgevoerde mechanisatie zijn voor een groot
deel producten van de mannelijke geest. Het is een mannelijke geest, die door de
wereld woedt. En pas, als deze mannelijke geest voldoende tegenwicht zal krijgen
door de geest van dienende liefde, die zich richt op de belangen van de medemensen,
zal het aanzien van de wereld anders worden.
De wereld is chaotisch. En het is simplistisch te zeggen, dat de liefde de weg zal
kunnen wijzen in deze economische ontreddering. Maar het is niet simplistisch te
zeggen, dat er een positieve inzet in deze nodig en mogelijk is. Ik geloof,
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dat de vrouw zich meer bewust zal moeten inzetten in het maatschappelijk leven.
Maar dan met haar eigen geluid - met de durf en de kracht zichzelf te zijn en haar
natuurlijke drang tot koesteren, verzorgen, behouden, zorgen voor het wel en wee
van de aan haar toevertrouwde mensen, over te dragen in het grote verband van het
maatschappelijk leven.
Het is onmiskenbaar, dat er ontwakend vrouwenleven is. Wie de snelle
ontwikkeling van de Boerinnenbonden op het platteland gadeslaat, weet dat in de
meest afgelegen hoeken van het land gisting plaats heeft. Er is belangstelling, behoefte
het leven meer doelbewust ter hand te nemen. En nu komt het er op aan, hoe deze
krachten tot uiting komen.
Zo brengt de nood van de tijd nieuwe aansporing. En daarom staat het werk onder
vrouwen en meisjes in crisistijd vastgeworteld, omdat alle opzettelijkheid hieraan
ontbreekt. Het is werk, dat parallel loopt met een ontwikkelingsproces, het volgt het
leven en kan het meteen leiden, zoals de tuinman met behulp van zijn mest en spuit
en snoeischaar het leven van zijn boom volgt en leidt.
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Over de huidige maatschappelijke situatie van het tooneel
Door Abraham van der Vies
Het antwoord op de vraag naar de taak van den tooneelregisseur in de huidige
maatschappij houdt in, dat men zich rekenschap geeft van de taak van het tooneel in
onzen tijd. Het antwoord hierop laat zich eigenlijk in weinige woorden voegen, die
dan tevens een beantwoording inhouden van de verdere vragen, die weliswaar naar
ieders individueelen aard geschakeerd kunnen zijn, maar het primair bepalende raken
noch wijzigen, de reden waarom ik mij hiertoe wil beperken.
Gevraagd dus naar de taak van het tooneel in de huidige maatschappij moet een
reëele beantwoording luiden: deze ‘taak’ is er thans g e e n e . Althans is zij een zeer
droevige, daarom een in de meeste gevallen slechts met den moed der liefde vervulde,
want het huidig maatschappelijk bestel kent het tooneel geen of nauwlijks een taak
meer toe. Onder korte woorden heeft de tooneelkunst naar mijne meening thans maatschappelijk gezien - vrijwel geen andere opgave te vervullen dan het conserveeren
en paraat houden van de haar toevertrouwde cultuurwaarden, tot een nieuwe wind
haar in staat zal stellen, weer meer zeilen bij te zetten en duidelijker banen te gaan
en grooter verantwoordelijkheden te aanvaarden.
Meer toch dan haar zusterkunsten is zij sociaal gebonden, behoeft zij de
maatschappij in den vorm van publiek, niet slechts in economischen doch ook in
absoluten zin, om tot leven - laat staan tot bloei - te kunnen geraken: het tooneel
ontstaat u i t e i n d e l i j k ten overstaan van haar toeschouwers. Om dit publiek echter
bijeen te brengen staan haar in onze - kapitalistische - maatschappij maar bitter weinig
doeltreffende middelen ten dienste, waartegenover staat dat zij alleen ‘produceeren’
kan, wanneer zij in staat blijkt haar ‘productie’ te ‘verkoopen’, afnemers te vinden;
een quasi simpele questie van ‘vraag en aanbod’. De zoogenaamd vrije tooneelkunst
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heeft aldus de denkbeeldige vrijheid a a n t e b i e d e n w a t g e v r a a g d w o r d t ,
in een tijd van neergang, òfwel aan te bieden wat nièt
g e v r a a g d w o r d t ! Beide mogelijkheden hebben hun in het oog springende
bezwaren, door Julius Bab treffend gedefiniëerd in zijn uitnemende sociologische
studie over het theater, waar hij formuleert, dat het tooneel meestentijds slechts de
keuze blijft òf zakelijk òf artistiek onsoliede te zijn. Of scherper: de keus tusschen
een winstgevend bedrijf, zij het als cultureele misdaad, òf een voortdurend in het
onzekere toeven en op den rand van een finantiëel débacle leven. Voorwaar geen
vruchtbare bodem!
Zóó - en niet schooner - staan heden ten dage de zaken. In deze situatie nog van
een maatschappelijke ‘taak’ van de tooneelkunst te willen spreken, dunkt mij een
gebrek aan werkelijkheidszin, een grove miskenning der nu eenmaal evidente realiteit
- er haar eene toe te dichten en toe te wenschen staat intusschen een ieder vrij integendeel: het tooneel wordt heden g e r e g e e r d door de vrije markt en hare wetten,
die - zonder meer - inzake kunst nooit bijster bevruchtend hebben gewerkt, noch
veredelenden invloed oefenden!
We weten trouwens te goed uit de historie, dat tijden waarin de tooneelkunst
inderdaad de maatschappelijke functie vervulde, die haar krachtens haren aard
toekomt, steeds ook tot bloeitijdperken voor haar werden.
Sociale verbondenheid - zij het in den vorm van verworteld zijn in de breede
massa's òf in den vorm van bevoorrecht en gedragen zijn door exponenten van
maatschappelijke macht - is levenseisch van het theater; wordt het als vrije
‘onderneming’ aan zich zelf overgelaten, dan voert dit tot zijn dood, zoowel in
economisch als in ideëel opzicht.
Deze sociale verbondenheid laat zich heden nog slechts zelden en partiëel
verwerkelijken, tegenover beperkte, bepaalde groepen - zóó bij het leekenspel - maar
voldoende levenssappen kan zij hieruit toch niet putten. Om zich weer duurzaam te
kunnen ontplooien behoeft de tooneelkunst breeder veld - èn: vitaler behoefte. Haar
noodlot is, dat zij die zelf niet scheppen kan, maar van andere, maatschappelijke
factoren afhankelijk is. Zoodra zij echter, na deze huidige periode van neergang,
weer - als vroeger - op den moreelen steun
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zal mogen rekenen en kunnen bouwen van de macht, die een toekomstige
maatschappelijke en cultureele opgang zal beheerschen, zal de tooneelkunst sociaal
wederom grooter beteekenis krijgen1), weer een taak de hare mogen rekenen, niet
slechts als spiegel maar óók als stimulans.
De opgave die het tooneel en daarmede de tooneelkunstenaar en de tooneelregisseur
thans echter te vervullen heeft is zooals reeds gezegd slechts een zeer bescheidene,
zij het een niet minder belangrijke. Bovendien heeft hij - gelijk àllen die zich
wenschen beschouwd te zien als cultuurdragers - voor alles te bedenken, zooals
Romain Rolland dit voorjaar schreef, dat ‘in oogenblikken als deze, dermate kritiek
voor het geheele Westen, ieder die zich bewust is van zijn plichten jegens de
gemeenschap op zijn post moet blijven en de verdediging van de internationale zaak,
die onafscheidelijk verbonden is met de toekomst van de menschelijke cultuur, dienen
en er voor strijden’.

1) Hoe snel een machtswending haren invloed in dien zin kan doen gelden wordt recent duidelijk
geïllustreerd door de nieuwe cultureele groepeeringen en gebeurtenissen op kunstgebied èn
door de cultureele maatregelen die sinds de verkiezingsoverwinning van het Rassemblement
populaire in Frankrijk zijn doorgevoerd en worden voorbereid. Laatstelijk werd b.v. bij
decreet het verstarde beheer van de Comédie Française gemoderniseerd, bij welke gelegenheid
Frankrijk's grootste, maar tot nog toe niet officieel als zoodanig erkende regisseurs: Baty,
Copeau, Dullin en Jouvet tot metteurs-en-scène werden benoemd!
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Architect en maatschappij
Door W.A. Maas, Architect
De taak van een architect in de maatschappij is daardoor gekenmerkt, dat hij de
leiding heeft in de praktische zorg voor huisvesting.
Wanneer wij het begrip huisvesting nader ontleden en wij daarbij een zekere
rangorde volgen, dan komen wij, wat het laatste betreft, er vanzelf toe om het
geestelijke voorrang te verleenen boven het stoffelijke. Deze voorrang is ontleend
aan het einddoel van den mensch, dat geestelijk is en niet stoffelijk. Het geestelijke
draagt er dus meer toe bij de menschen hun einddoel te helpen bereiken dan het
stoffelijke. Beiden echter zijn middel, God alleen is doel.
Nu is huisvesting, voorzien in stoffelijke behoeften van den mensch. Ook hierin
is rangorde waarin het hoogere en lagere bepaald wordt naarmate de huisvesting op
hoogere of lagere goederen betrokken is.
Wij kunnen huisvesting volgens deze opvatting verzorgen voor God en de
geloovigen in een kerk, voor de overheid in een stadhuis, de wetenschap in een
universiteitsgebouw, voor het onderwijs in scholen, voor groepen in de maatschappij
die zich vereenigd hebben tot een doel dat elk afzonderlijk niet kan bereiken,
huisvesting voor den arbeid, ontspanning, het gezin en den persoon.
Nu is het redelijk, dat deze rangorde blijkt uit de gebouwen, en wel daartoe, dat
aan de menschen kenbaar gemaakt wordt de hoogheid van het gebeuren in deze
huisvesting. Wij moeten de menschen (en elkaar) op deze wijze helpen de hooge
goederen te leeren waardeeren; daarom is decorum noodig.
Hieruit is af te leiden waarom een kerkgebouw meer glans in vorm, inhoud en
bewerking dient te hebben dan een stadhuis, aula, bioscoop of schouwburg, enz.
Daarom immers ook is een waardigheidsbekleeder anders gekleed in functie dan
in het dagelijksch leven, omdat hij de
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hoogheid van zijn ambt en het gebeuren kenbaar moet maken. De menschen moeten
geholpen worden het hooge goed, dat hij dan verzorgt overeenkomstig de waarde
van dit goed, te schatten. Het is dus in strijd met de goede orde, wanneer bijv. een
stadhuis er even simpel uitziet als een garage, en een garage een rijkheid van
ornamenteering en toepassing van zeldzame materialen heeft, welke toekomen aan
een stadhuis, omdat een stadhuis huisvesting geeft aan de overheid, die het hoogste
maatschappelijke goed, n.l. het algemeen welzijn, verzorgt, en een garage een
bergplaats is voor automobielen, die stoffelijke behoeften van lagere orde voor den
mensch bevredigen.
Dat er in onzen tijd door de verwarring der geesten, van orde weinig blijkt, zal
ons niet beletten te streven naar een orde, waarin het geestelijke voorrang heeft boven
het stoffelijke. De rangorde der goederen moet kenbaar zijn aan de menschen, die
door de leidende krachten op elk gebied geholpen moeten worden in hun streven
naar volmaaktheid, om des te beter de hoogheid van hun eigen einddoel te beseffen.
De arbeid van een architect is dus in dubbele zin van directe beteekenis voor de
maatschappij, omdat hij mede met anderen voorziet in de stoffelijke zijde van de
huisvesting van de menschen, en geestelijke waarden voor hen verzorgt door de
hoogheid van het gehuisveste te doen uitstralen met middelen, die hem als kunstenaar
ter beschikking staan.
Er zullen in andere beroepen weinig vakken zijn als dat van architect in het beroep
bouwen, waarin zoo veelvuldig aanrakingen zijn met werkers in andere vakken en
andere beroepen.
Waar het zijn taak is, zich te verdiepen in de redelijke eischen welke aan een
bepaald bouwwerk gesteld worden, leiding in dit opzicht gevend, staat hij in een
levend verband met zijn medemenschen in de maatschappij.
De huidige samenleving biedt groote gevaren aan den architect om zijn taak in de
boven geschetste beteekenis te vervullen.
Eenerzijds is de grandioze technische perfectie in onzen tijd voor hem een klip,
waarop zijn werk kan stranden, indien hij vervalt in een eenzijdige bewondering van
die techniek en daarin alleen de mogelijkheid zoekt van architectonische
volkomenheden (Nieuwe Zakelijkheid), anderzijds kan zijn werk
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mislukken door een sterke afkeer van de techniek, gepaard met een groot verlangen
naar schoonheid in de gemeenschap.
In het eerste geval komt hij er toe door aan het verstand een absolute plaats te
geven in zijn werk, daarin alleen toe te laten constructies en vormen die uitsluitend
verstandelijk verantwoord zijn. Zijn werk heeft dan het koele, zakelijke uiterlijk dat
eigen is aan een vliegmachine, een torpedo of een motor. De schoonheid daarvan is
betrekkelijk omdat het deze slechts geven kan in zooverre een perfectie op dit beperkte
gebied van het menschelijk wezen ons toch nog ontroert en daarmede een beperkt
deel van het menschelijk verlangen bevredigt.
In het tweede geval loopt een architect gevaar zich te verliezen in een heimwee
naar eenheid van techniek en schoonheid die hij alleen zal vinden in vroeger eeuwen.
Deze negatie der moderne technische mogelijkheden brengt hem in een voortdurend
conflict (liften, electrische verlichting, centrale verwarming, hygiëne, enz.) dat, als
aan alle romantiek, het tragische element niet doet ontbreken. De huidige samenleving
brengt voor den architect dus eenerzijds inspiratie door de geweldige technische
mogelijkheden, anderzijds, juist daardoor, bedreiging voor de geestelijke waarden
van zijn taak.
De mogelijkheden worden grooter en de bedreiging wordt minder naarmate de
architect de techniek meer beheerscht, zulks in den zin van volkomen bezit. Wij zijn
te dien opzichte thans als een kind dat met waggelbewegingen de techniek van het
loopen tracht te bezitten of met brabbelen zich de techniek van het spreken tracht
toe te eigenen. Het volledig bezit daarvan op den duur door oefening en strijd zal
een vreugde geven, die zich zal uiten in de schoonheid van het loopen (dans) of de
schoonheid van het spreken (zang). De schoonheid van de techniek zullen wij dan
pas bereiken als zij ons volledig bezit is en wij onze vreugde daarover uiten in vorm
en versiering. Die onder ons hun taak zoo zien, wanhopen niet en vluchten evenmin
in een geïdealiseerd verleden, maar staan midden in dezen tijd met zijn hardheden
en onvolkomenheden, trachtende deze te beheerschen, de overwinning te vieren in
een eenheid van schoonheid en technische volmaaktheid.
Wanneer er sprake is van ‘le trahison des clercs’ in den
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kring der architecten, dan zie ik dit daar gelegen, waar een blijvend genoegen in de
eenzijdigheid van technische mogelijkheden is te vinden, zonder geneigdheid te
willen komen tot een redelijke bevrediging van het gemoedsleven.
Het genot van eigen intellectueele bevrediging in het voor velen gesloten gebied
der technische perfectie verschrompelt op den duur het schoonheidsverlangen en het
schoonheidsbegrip van het volk, dat daarmede beroofd wordt van een
zedelijkgeestelijke waarde van bijzondere beteekenis.
Echter is het evenzeer een verraad als de architect vlucht in een romantisch
verleden, omdat hij weten moet dat de conflicten die hij nu nog in zijn werk met
meer of minder handige camouflage oplost toch zullen uitloopen op een tragisch
conflict van schijn en werkelijkheid, ten nadeele van het volk.
De taak van de leidende figuren op ieder gebied is dienend en in het dienen zelf
vinden zij hun bevrediging. Hij, die zich voldoende rekenschap geeft van zijn bestaan
in oorzaak en doel, zal, zonder zich dit bewust te analyseeren, aan zijn werk een
habitus geven die sterker de menschheid beïnvloedt, dan welke bewuste streving
ook.
Op het gebied der architectuur leidt een louter verstandelijke beïnvloeding tot
cerebraliteit, die te kort doet aan de eischen van het gemoedsleven, dat vraagt en
sterk is afgestemd op zuiverheid en oprechtheid.
De afwijzing of aanvaarding van bepaalde doelstellingen of methoden in de
architectuur wordt naar mijn overtuiging niet rechtstreeks bepaald door den
godsdienst, die bovennatuurlijk, dus ook boven-architecturaal is. De architectuur
moet voldoen aan de natuurlijke rede, die zegt, dat het hoogere primeert boven het
lagere; zij is in de natuurlijke orde en godsdienst in de boven-natuurlijke orde. Tot
deze abstracte, dus voor het werkelijke leven onvoldoende, opmerking over
verhouding van godsdienst en architectuur wil ik mij bij deze moeilijkste van de mij
gestelde vragen bepalen. De ervaring wijst uit, dat bijv. kerkgebouwen van
katholieken, joden, mohamedanen, enz. ook in geestelijke beteekenis diepgaande
verschillen vertoonen. Dit hangt wel daarmee samen, dat de godsdienstige mensch,
ook dus de kerkbouwende architect, in de verschillende godsdiensten verschillend
is.
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Een groot tijdsprobleem, dat ook voor de bouwwereld beteekenis heeft, is het feit
dat vraag en aanbod van arbeid het menschdom op de ‘arbeidsmarkt’ in twee partijen
splitst. De oneenigheid tusschen die twee partijen doet de arbeidsmarkt als in een
slagveld verkeeren, waar, front tegen front, heftig wordt gestreden. Dat dit
verschrikkelijke euvel, dat heel de maatschappij naar den afgrond sleurt, zonder
uitstel moet worden weggenomen, is voor een ieder duidelijk; nochtans zal een
volmaakt herstel dàn slechts intreden, wanneer, met opheffing van bovengenoemde
tegenstelling, welgeordende organen in het lichaam der maatschappij zullen gevormd
worden: ‘bedrijfsschappen’ nl., waarbij de menschen niet ingedeeld worden volgens
de plaats, die zij op de arbeidsmarkt innemen, maar volgens de functie, die ieder in
de maatschappij verricht.
De inrichting van het maatschappelijk leven is nog altijd gewelddadig en daardoor
onbestendig en wankel, wijl zij berust op klassen, die strijdige belangen nastreven
en daardoor tegenover elkaar staan en tot strijd geneigd zijn. Evenmin als de eenheid
van de maatschappij kan berusten op de tegenstelling der klassen, kan een behoorlijke
regeling van het economische leven worden overgelaten aan de vrije concurrentie.
Het stelsel van aanbesteding van bouwwerken is erop berekend de prijs zoo laag
mogelijk naar beneden te drukken hetgeen natuurlijk ten koste van de leveranciers
van materiaal en arbeid moet gaan, die in ongebreidelde concurrentie meestal zelf
niet aan een rechtvaardig loon kunnen komen en dit evenmin kunnen uitkeeren.
Er moeten, om dit euvel te keeren, bedrijfschappen komen, dat is een samenwerking
van allen, die bijdragen tot de totstandkoming van een bepaald produkt, in dit geval
datgene wat gebouwd wordt.
Niet een samenwerking gebaseerd op de plaats op de arbeidsmarkt (zij die loon
uitkeeren en zij die loon ontvangen) maar een samenwerking, gebaseerd op de functie,
die iemand in de maatschappij uitoefent, dus het beroep.
Allen, die in het bouwvak werkzaam zijn, hebben hetzelfde beroep, maar in dit
beroep zijn verschillende rangen onderscheiden naar de kwaliteits-bijdrage tot het
produkt, waaraan allen meewerken.
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Dit rangverschil is in de beroepen verloren gegaan, behalve in eenige weinige, bijv.
in het militaire beroep, waar allen hetzelfde beroep hebben (militair) doch verschillen
kunnen in rang.
Wanneer wij ooit mochten komen tot een beroepsgroepeering in beroepsstanden
(denk aan het oude: Lehrstand, Nährstand, Wehrstand) dan is de klassetegenstelling,
waaraan thans de maatschappij dreigt ten onder te gaan, op een natuurlijke wijze
opgelost. De werkers in een bedrijf beschermen dan hun aller gemeenschappelijke
belangen, waaronder valt de veredeling van het ambacht, een rechtvaardig loon en
een rechtvaardige prijs. Het werkterrein van een bedrijfschap (voor de bouwwereld
een ‘bouwschap’ naar analogie van waterschap, enz.) is beperkt door het produkt.
Contrôle op de bedrijfschappen heeft de Staat, die het algemeen welzijn moet
verzorgen. Een bouwschap, dat besluiten zou nemen, die schade zouden toebrengen
aan het algemeen welzijn, valt daarom onder de rechtsmacht van den Staat.
Uiteraard is een bedrijfschap niet confessioneel, omdat de onderscheiding naar
godsdienst van een geheele andere orde is dan de onderscheiding naar product en
functie.
Een dergelijke formatie van het maatschappelijk leven leidt tot een corporatieve
maatschappij, waarin de bedrijfschappen de corporaties zijn.
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De taak van den dokter in de huidige maatschappij
Door Nelly Goudman - Benstz, Arts
Wanneer ik mij afvraag, wat de taak van den arts in deze huidige maatschappij is,
meen ik dat deze taak in alle tijden, die geweest zijn en nog komen zullen, vrijwel
dezelfde zal zijn - alleen is zij in dezen tijd zwaarder, althans in sommige opzichten.
Hierbij komt mij een uitspraak in gedachte van een der zeer bekende voormannen
in ons vak: d e d o k t e r b r e n g t s o m s g e n e z i n g , g e e f t m e e s t a l
verlichting en altijd hoop.
Deze uitspraak, die ik volkomen onderschrijf, geldt voor alle tijden; maar bij
diepere beschouwing krijgt ze in dezen tijd een bizondere waarde.
G e n e z i n g trachten te brengen is de eerste eisch en hiervoor is onze zakelijke
tijd bizonder gunstig.
Over de heele wereld, in Europa, Amerika, overal, werken de mannen der
wetenschap met bijna koortsachtigen ijver om alle geheimen van het menschelijk
lichaam en zijn verrichtingen te doorgronden, de eene wereldschokkende ontdekking
volgt op de andere - voor vele ziekten, die vroeger den lijder ten grave sleepten, is
de reddende behandeling gevonden.
De chemische verrichtingen, de chemische behandeling staan in het brandpunt
van de belangstelling; de techniek viert hoogtij en daarmee ook het fijnste, meest
volkomen instrumentarium, en allerlei verfijnde operaties en ingrepen, die vroeger
technisch onmogelijk leken.
In zooverre heeft de dokter van dezen tijd ontzaglijk veel aan het heden te danken
en de patiënten mèt hem.
Zijn taak is er ook moeilijker door, want hij moet deze voortdurende evolutie en
soms ook revolutie in de wetenschap op den voet volgen, om aan iedere zieke de
genezingskans te geven die mogelijk is bij den huidigen stand der wetenschap. Er
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kunnen dwalingen zijn en men moet dus uiterst kritisch zijn en niet door een zekere
polypragmatie gedreven, door dik en dun iedere kleine nieuwigheid volgen. - Maar
aan den anderen kant is conservatisme niet voor het geweten verantwoord, uitrusten
op ervaring is verleidelijk, maar verboden.
Ik meen, dat de arts hiervoor z o o m o g e l i j k dagelijks rustig eenigen tijd moet
nemen, eenige uren van studie en dat hij daarbij niet het gevoel behoeft te hebben,
alsof hij zich onpractisch op een eenzaam eilandje afzondert, terwijl de heele wereld
thans zoo hevig bewogen is.
Het is een zakelijke eisch van zijn vak, die nummer één moet blijven.
Behalve de zorg voor het lichaam, heeft thans ook de zorg voor den geest, voor
de ziel, de volle aandacht; de psychiatrie, de kennis en de behandeling van de geestesen zenuwziekten wordt steeds dieper en veelomvattender.
Daarnaast staat de psychologie in het centrum van de algemeene belangstelling:
Adler, Jung, Künkel e.a. hebben wereldbekendheid verworven.
Ook hiervan moet de arts van dezen tijd grondig kennis nemen; hij is het aan de
menschen, die zich aan hem toevertrouwen verplicht, de denksystemen van deze
groote mannen te kennen en als hij het er mee eens is, ze toe te passen. Vele menschen,
die vroeger als ‘nerveus’ met zekere nonchalance werden behandeld, wier ‘nerveuze’
klachten op den dokter niet den minsten indruk maakten, kunnen nu door dienzelfden
arts worden begrepen, geclassificeerd, veelal genezen. - Dit alles zijn de groote
zegeningen van onzen tijd, die ik naar voren wil brengen, alvorens mij nader over
de huidige maatschappij uit te spreken.
En de hygiëne, de uitnemende voorzorgen tegen ziekten en besmetting, de betere
woningen, de met wetenschappelijk oordeel geleide voeding - sanatoria vacantiekolonies - consultatiebureaux voor tuberculose, voor zuigelingen enz. huisbezoeksters, goed georganiseerde geneeskundige diensten - dat alles hoort bij
onzen tijd en wordt steeds verbeterd. Als ik de 25 jaar van mijn loopbaan overzie,
kan ik alleen vooruitgang boeken en uitbreiding en verbetering van de mogelijkheden.
En hoe ook de politieke stroomingen zijn, de wetenschap is
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een republiek met zeer rechtvaardige wetten; iedere behoorlijke dokter, van welke
richting ook, ziet in een zieke vóór alles den zieke. - Het valt mij altijd zoo op dat
de jonge doktoren, die bij ons in het groote gemeenteziekenhuis komen, vrijwel
zonder uitzondering lief en goed voor de arme en armste zieken zijn. Ze mogen dan
buiten het werk nòg zoo arrogant en snob zijn en met jeugdige voorname
geringschatting over het ‘volk’ praten, zoodra ze bij den zieke zijn, verandert hun
hautaine, ondoordachte houding in vriendelijke, soms teedere belangstelling.
Later, als de jonge dokter zich vestigt, v o o r a l i n e e n g r o o t e s t a d , kan
dat zoo licht veranderen. Als hij ijverig en welwillend is, groeit de fondspraktijk
meestal snel aan, voor de particuliere praktijk moet hij echter strijden. De inkomsten
van de fondspraktijk verschaffen hem een zeker fixum; meer arbeidspraestatie voor
deze patiënten beteekent voor hem zelfvoldoening door plichtsbetrachting, dus een
ideëele waarde. Meer arbeid voor p a r t i c u l i e r e patiënten beteekent een daarmee
evenredige vermeerdering van zijn inkomsten, en natuurlijk daarnaast ook
zelfvoldoening.
De a r m e zieken hebben bescheiden eischen, ze zijn niet kritisch en maken het
den dokter meestal niet lastig met vragen over alles, wat ze in de medische rubrieken
van de kranten hebben gelezen; als de dokter hun maar een beetje belangstelling
toont, zijn ze tevreden. De goed-gesitueerde particuliere patiënten eischen ook voor
zeer onbeduidende klachten de volle aandacht van den arts en nemen daardoor zooveel
van zijn tijd in beslag, dat hij dezen niet meer kan besteden aan de ernstige, a r m e
zieken.
‘Aux petits soins’ zijn is prachtig voor een dokter en eigenlijk zou iedere patiënt
daar recht op hebben, maar het is practisch onmogelijk, waar zoo overstelpend veel
menschen aan hem zijn toevertrouwd. Zelfs de meest gewetensvolle arts zal dus een
zekere modus vivendi moeten zoeken. Maar als hij moreel minder sterk is, kunnen
eigen strijd om het bestaan, en wat nog erger is, eigen ‘struggle for high life’ hem
parten spelen. Dit is een groote verzoeking, waaraan ieder mensch in deze
maatschappij en de dokter zeker ook, is blootgesteld.
Ik weid hierover uit, omdat ik er een conclusie uit zou willen
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trekken. De jonge dokters, die in de gemeentelijke ziekenhuizen werken, kennen
deze tegenstellingen nog niet - zij leven als het ware in een ideaalmaatschappij en
hebben maar één doel: de zieken genezing of verlichting brengen.
Volgens mij moest de geneesheer in deze gunstige omstandigheden blijven, dus
gemeente- of staatsambtenaar u i t s l u i t e n d . Voor velen heeft het woord ambtenaar
geen goeden klank; zij denken hierbij aan eentonigheid, bijna een soort verveling,
en verflauwing door gemis aan speciale vooruitzichten en het ontbreken van den
hooggeroemden concurrentieprikkel; ‘er zit geen muziek in’ zooals een van mijn
kennissen zei.
Ik geloof dit niet. Wie geen voldoende belangstelling voor het vak heeft, geen
ijver, geen meevoelen met den naaste, geen plichtsgevoel, zal afzakken in de
behandeling van zieken, ondanks alle prikkels van geld of eerzucht. - Wie een
werkelijk goede dokter is, zal dit juist als ambtenaar blijven.
Ik zie dit dagelijks om mij heen in het ziekenhuis, waar doktoren van 60 jaar en
ouder met onverflauwden ijver en belangstelling hun werk doen. - Het is geen oratio
pro domo, want ik oefen zelf reeds 24 jaar ook de particuliere practijk uit en heb dus
op ieder gebied mijn waarnemingen kunnen doen. Trouwens waarom zou juist de
dokter dezen artificieelen prikkel noodig hebben van het ‘vrije’ beroep en niet al de
verdienstelijke mannen en vrouwen van het lager, middelbaar en hooger onderwijs?
En vanuit het standpunt der patiënten gezien, die zoo gaarne de ‘vrije artsenkeus’
willen hebben - dit is géén argument. Op een dorp heeft men ook geen of weinig
keuze en in de groote steden krijgen de ziekenfondsleden een lijst van doktoren ter
keuze, die hun bijna l'embarras du choix geeft. Nadrukkelijk zou ik dus willen pleiten
voor den a r t s a m b t e n a a r .
En nu de huidige maatschappij hiertegenover? Die samenleving, welke ik zeker
25 jaar lang met belangstelling gadesla?
Het wil mij voorkomen, dat er een n e i g i n g t o t s a n e e r i n g is in de wereld,
die voortgaat en niet meer is terug te dringen, en w e l k e d e n a r t s a l l e e n t e n
g o e d e k a n k o m e n . Goede materieele omstandigheden voor ieder mensch,
algemeene gelegenheid tot ontwikkeling van ieders mogelijkheden kan alleen maar
goed zijn. En daarnaast en zoo mogelijk als
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grondslag daarvan algemeene broederschap, onderling respect in alle verhoudingen
- en als zeer primitieve eisch geen oorlog en verdelging. De middelen voor een heilig
doel zijn uit den aard der zaak heilig en behoeven niet geheiligd te worden.
Ik wil gaarne volledig kleur bekennen en zeggen dat voor mij de leer van Christus
de uiteindelijke waarheid is, die alle andere waarheden en denksystemen overhuift.
- Het zou een groot geluk voor mij zijn als ik de patiënten, waarmee ik in aanraking
kom, van deze waarheid kon doordringen, en ik zou het een factor voor hun
lichamelijke en geestelijke genezing vinden, maar juist in dit opzicht heeft het leven
mij een bittere les geleerd.
Het is niet mogelijk iemand door woorden tot andere en mijns inziens betere
gedachten te brengen, als hij al niet te voren een zekere voorkeur en aanleg voor
dezen gedachtengang bezit. Voor de andersdenkenden werkt het woord christelijke
leer als een soort geestelijke uitdaging, die ons van hen vervreemdt. Laten we hopen,
dat de navolgers van Christus geen schuld hebben aan deze vooropgezet vijandige
houding. - 't Heeft mij geleerd te zwijgen en ik meen dat mijn ervaring niet veel
anders kan zijn, dan van andere menschen om mij heen. De mensch wil in geen
enkelen vorm ‘belehrt’ worden, ook niet door den dokter, waarvan hij op ander gebied
gaarne iets aanneemt.
Mijn uitgesproken christelijke levensovertuiging is mij een steun om mijn best te
doen het leven van andere menschen zoo mogelijk te behouden of te verlengen, want
deze overtuiging geeft mij een groot respect voor ieders leven. 'k Geloof dat de dokter
het leven w a a r d e v o l moet vinden; hoe kan hij er anders voor strijden: alleen uit
plichtbesef, omdat het zijn v a k is? En hij moet het leven van i e d e r mensch
waardevol vinden, van ouden en gebrekkigen, van hulpbehoevenden, van zwakke,
mismaakte kinderen, die kunnen uitgroeien tot belangrijke menschen. - Hij moet in
den niet-geslaagden mensch, in de paria, in den verstootene, in dengene, die schijnbaar
alleen nog maar leeft tot last van anderen, ook een mensch zien, wiens leven waarde
heeft of althans kàn hebben.
De gedachte: ‘er zou eigenlijk niets aan verloren zijn, als
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die mensch er niet meer was,’ blijve hem verre. Maar al denkt hij zoo, juist in dezen
tijd denken de patiënten zelf helaas zoo anders. - Laat mij u eenige uitspraken citeeren
van menschen, die nog in vrij goede omstandigheden leven, en behoorlijk rond
kunnen komen:
‘Het zou mij niets kunnen schelen, als ik morgen dood was.’
‘Gelukkig de menschen, die er niet meer zijn, en dezen tijd niet meer beleven.’
‘Als die of die partij de baas wordt, zal ik er ten minste eerst nog een paar
vernietigen, voor ik zelf aan de beurt kom.’
‘Waarom moeten mijn kinderen nog iets leeren, ze hebben toch geen toekomst
meer - 't beste is maar geen kinderen te hebben.’
Op deze onverkwikkelijke uitspraken is geen overtuigend antwoord te geven, bij
voorbaat wenscht men die pessimistische meeningen n i e t op te geven.
En het blijft niet bij woorden - in het groote ziekenhuis maak ik mee, hoe het aantal
zelfmoorden door economische oorzaken schrikbarend toeneemt. Het zijn meestal
òf menschen, die vroeger in zeer gunstige omstandigheden leefden en die meenen
met het gedeclasseerd zijn, a l l e s te hebben verloren, of wanhopige, eenvoudige
werkloozen uit den arbeidersstand. Ik heb nog wel eens gelegenheid met hen te
spreken, als de zelfmoord niet volkomen is gelukt. De eerste soort is meestal tot de
wanhoopsdaad gedreven o n d a n k s de liefhebbende familie en vrienden; de laatsten
zijn meestal door hun omgeving nog extra gekweld en beleedigd, echte ‘desperado's’.
Al deze menschen en nog vele anderen, die niet zoover komen hebben allen
levensmoed verloren. - Dit zijn nog de zachtzinnigen; er zijn er ook, die werkelijk
‘mataglap’ worden, verbitterd, vol haat, vol onbillijke gevoelens tegenover alles en
iedereen. De vele zenuwzieken, die onder betere omstandigheden gelukkige,
evenwichtige menschen zouden zijn gebleven, vergrooten nog dezen droevigen stoet.
Vroeger waren het de p e r s o o n l i j k e problemen, die de menschen hulp bij den
zenuwarts deden zoeken; thans voelen velen het bijna als een misdadige luxe als
iemand met dergelijke bezwaren komt. De economische nood jaagt de menschen
voort
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tot vertwijfeling en ze hebben meestal geen geestelijk dak, dat hen hiervoor beschut.
De dokter komt iederen dag met deze patiënten in aanraking en zóó veelvuldig
dat het geestelijk lijden bijna meer de aandacht vraagt, dan het lichamelijk leed, ‘waar
immers niemand wat aan doen kan’, zooals ik dikwijls hoor.
De patiënten krijgen de neiging ziekte te beschouwen als een soort natuurramp,
een onvermijdelijke aardbeving - maar dat andere: hun vertwijfeling, dat stellen ze
op rekening van de menschheid. Het is voor den dokter soms heel moeilijk alle
waarden, die hij meent gevonden te hebben, hoog te houden bij deze steeds
aangroeiende bestorming. - Moeilijk, om zelf niet te gaan twijfelen, nog moeilijker
de anderen iets te geven dat zij niet voelen als steenen inplaats van brood. De dokters
doen hun uiterste best, allen doen bijna ook aan sociaal werk, veel meer dan vroeger
- maar het verborgen leed knaagt door.
Om op de uitspraak in het begin terug te komen: ‘d e d o k t e r b r e n g t
d i k w i j l s v e r b e t e r i n g e n a l t i j d h o o p ’, voor het lichamelijk lijden zal
deze uitspraak altijd blijven gelden, maar om het geestelijk lijden te verzachten,
hebben we de hulp noodig van alle weldenkende, moedige menschen van onzen tijd.
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Werkelijkheidsmenschen?
Door Ir. S.H. Stoffel
De redactie van dit tijdschrift richt tot mij als ‘werker in een geestelijk of intellectueel
beroep’ het verzoek, om te vertellen, hoe ik mijne speciale levenstaak zie te midden
van de huidige maatschappij.
Tot juist begrip zou ik willen beginnen met mijn beroep te qualificeeren als dat
van ondernemer (ik ben directeur van een fabriek), wat iets anders is als bedrijfsleider,
zooals de redactie het noemt. Het verschil is, dat de werkkring van den ondernemer
is een sociaal-economische, en uit zijn aard zelfstandig; die van den bedrijfsleider
is technisch-organisatorisch en niet noodzakelijk zelfstandig. Het kan zijn, dat beide
functies in dezelfde persoon vereenigd zijn, doch dat neemt niet weg, dat ze in wezen
verschillen.
Het is eene vraag, of mijn beroep wel tot de ‘intellectueele of geestelijke’ gerekend
mag worden. Er is tegenwoordig eene opvatting van het woord ‘intellectueel’, die
daaronder doet verstaan iedereen, die niet met zijn handen werkt; alle
kantoorbedienden en onderwijzers behooren zoo opgevat tot de intellectueelen.
Gemaks- of beleefdheidshalve kan men dat zoo wel zeggen, maar mij lijkt het toch
toe, dat daardoor dit woord zijne beteekenis geheel verliest. De intellectueel leeft,
volgens eene, mijns inziens juistere opvatting van dit woord, in de wereld der ideeën.
Als ik nu zeg, dat de ondernemer leeft in de wereld der belangen, dan is daarmede
gezegd, dat ik den ondernemer, als beroepsmensch, niet tot de intellectueelen zou
rekenen. De echte ondernemer zou vermoedelijk als men hem deze vraag voorlegde,
zeggen, dat hij niet met ideeën, maar met ‘de werkelijkheid’ te doen heeft, de
werkelijkheid, die hem geen vrijheid laat om te doen zooals hij, in zijn vrijen tijd,
wel eens denkt, maar die hem dwingt om zich te richten naar de feiten, zooals die
zich dagelijks aan hem voordoen, op straffe
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van groot gevaar voor de onderneming, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt.
De kennistheoreticus, die hier zou spreken van ‘naïef’ realisme heeft eene andere
opvatting van ‘de werkelijkheid’ dan onze ondernemer. Dat komt méér voor.
Wel verre van in bespiegeling, op een afstand van het gewoel des levens, dit te
aanschouwen, zit onze ondernemer er elken dag midden in; in het geding des
maatschappelijken levens is hij geen rechter, zelfs geen toeschouwer, maar, als hoeder
zijner onderneming is hij partij, met alle gevaren van gebrek aan objectiviteit, die
daaraan verbonden zijn.
Zijn werk brengt hem, meer dan dat in welk intellectueel beroep ook, in aanraking
met de massa van groote en kleine luyden, de massa, niet in haar Zondagsplunje,
niet naar den kant dien ze in kerk en vergaderzaal of ‘in gezelschap’ het liefst naar
buiten keert, maar in haar werkpakje. In dat pakje, gedragen in de werkdaagsche
wereld der belangen, toont ze alle de qualiteiten, die haar eigen zijn, waar ze voor
zichzelf iets bereiken wil. Maar ook, gelukkig, haar diepgewortelden zin voor
gerechtigheid en goede trouw, die niet alleen de basis is voor alle ‘zaken’, maar ook
voor alle maatschappelijk verkeer.
Het contact, dat de ondernemer krachtens zijn beroep met de menschen heeft is
nimmer neutraal, dat wil zeggen, het is nimmer enkel eene gedachtenwisseling of
eene uitwisseling van gevoelens; de menschen verwachten iets van hem en omgekeerd
verwacht hij iets van de menschen met wie hij te doen heeft; het gevolg van het
contact is altijd eene of andere beslissing met economische of sociale consequenties.
Dat wil zeggen: er zijn materieele belangen mee gemoeid, en er is altijd de spanning,
die aan die beslissing voorafgaat, of er uit volgt.
Elke daad van den ondernemer in zijn werkkring, of hij nu eene ‘overeenkomst
van koop of verkoop’ onderteekent of hij tot eene aanname of ontslag besluit, of hij
stilzwijgend iets toestaat of uitdrukkelijk iets voorschrijft, alles vormt eene beslissing,
die, middellijk of onmiddellijk, materieele gevolgen heeft, eenerzijds voor de
onderneming, die hij beheert, anderzijds voor de haar omringende wereld of voor
degenen, die in de onderneming werkzaam zijn.
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Omdat bij die beslissingen steeds de zich voordoende nieuwe, waarneembare feiten
de aanleiding der beslissing zijn, omdat de gevolgen der beslissing altijd vroeger of
later in zeer waarneembare en voor geen betwisting vatbare getallen hun uitdrukking
vinden, heeft de ondernemer het gevoel, dat hij, meer dan anderen, in voortdurende
aanraking is met eene harde en strenge ‘realiteit’; hij kan zich geen illusies maken
omtrent de gevolgen van fouten die hij zou begaan, want die gevolgen zijn al gauw
in onbetwistbare cijfers aantoonbaar voor ieder, die in staat is, die cijfers te verstaan.
Maar die ‘realiteit’, die hem binnen zeer bepaalde perken dwingt, geeft hem ook
de ervaring zonder welker leerschool de leiding maar uiterst zelden komt tot haar
doel: de bestendigheid van de onderneming in de haar omringende wereld. Want dit,
en niet de, altijd tijdelijke, winstgevendheid is voor den waren ondernemer het doel,
dat hij zich bij zijn werk stelt. Dat de winst daarbij een onontbeerlijk middel is,
zoolang die omringende wereld gevormd wordt door de huidige maatschappij, spreekt
vanzelf. Eene onderneming, die geen winst afwerpt is in die omgeving, 't zij vroeger
't zij later, tot ondergang gedoemd. Of dit in eene andere maatschappij anders zou
zijn is eene vraag, die thans niet aan de orde is.
Voor ieder beroep moeten eigenschappen in den beoefenaar ervan verondersteld
worden die aan den eenen kant zijn ‘uitrusting’ voor de beoefening ervan vormen,
aan den anderen kant de sociale en moreele rechtvaardiging ervan in het
maatschappelijk verband zijn. Het zijn als het ware de maatstaven waaraan gemeten
wordt in hoeverre de beoefenaar van het beroep persoonlijk ervoor geschikt is, maar
ook in hoeverre hij in staat is de moreele waarde van het beroep in de samenleving
op te voeren.
Zal bijvoorbeeld van den rechter eenerzijds kennis des rechts verlangd worden,
anderzijds vraagt het beroep een strikten zin voor gerechtigheid; bij den vakarbeider
is er eenerzijds vakbekwaamheid, anderzijds trouwe toewijding aan het voorwerp
van zijn arbeid te vragen; bij den onderwijzer eenerzijds kennis en paedagogische
bekwaamheid, anderzijds liefde voor de jeugd. Vraagt men den ondernemer naar de
eigenschappen die hij als kenmerkend voor zijn beroep ver-
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onderstelt, dan zal hij, als ‘persoonlijke toerusting’ naast zakelijk inzicht en vermogen
tot organiseeren, veelal noemen ‘werkelijkheidszin’. Hij aanvaardt gaarne de reputatie
van ‘werkelijkheidsmensch’, misschien wel omdat hij, zich dat voorhoudende, sterker
staat in de conflicten met den ‘gemoedsmensch’ in hem, conflicten die steeds weer
ontstaan door het feit, dat zijne verhouding tot de menschen in zijn beroep bepaald
wordt door zijne verantwoordelijkheid tegenover de onderneming. Hij benadert in
zijne functie de menschen, en de menschen benaderen hem, van den economischen
kant; zijn wereld is de wereld der belangen. De conflicten ontstaan doordat bij de
aanraking met de menschen de algemeen-menschelijke kant niet kán worden
uitgeschakeld.
De ondernemer kán nooit zijn de eenzame; zijn beroep brengt hem midden in de
samenleving; hij heeft noodzakelijk contact, eenerzijds met de omringende wereld,
anderzijds met de kleine wereld binnen de onderneming, waarvoor hij de
verantwoordelijkheid draagt. Daarbij is de onderneming voor hem niet maar eenvoudig
object, gereedschap of middel van verdienste (zooals ze het voor den blooten eigenaar
zou kunnen zijn), maar hij maakt er zelf deel van uit - ze is zijn arbeidsmilieu; hij
staat er niet tegenóver, maar hij is er in.
Dit zij opgemerkt om de instelling van den ondernemer zeer in het kort te
v e r k l a r e n . Wat is nu noodig om ze te r e c h t v a a r d i g e n ; wat zijn de
eigenschappen ‘anderzijds’, die maatstaf zijn voor de mate, waarin de ondernemer
aan moreele en sociale eischen voldoet?
Waanneer we als doel van goeden ondernemersarbeid stellen: de duurzaamheid
en bestendigheid van de onderneming o p d e n l a n g e n d u u r dan is zeker
vereischt, dat de ondernemer bij zijn handelingen blijk geeft van wijdte van blik in
den tijd, ‘far-sightedness’.
De kracht, die de onderneming noodig heeft om op den duur te bestaan, is niet uit
te drukken enkel in de cijfers van hare boekhouding, en evenmin in de winst, die ze
in eenig jaar of in eene rij van jaren oplevert; de werkelijke bestaanskracht ervan ligt
in wat de Engelschen met zoo'n typische uitdrukking de ‘Goodwill’ genoemd hebben.
De Goodwill wordt bepaald door de voorafgegane geschiedenis der onder-
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neming, ze is in den tijd door haar verworven. Naar buiten is ze de reputatie van
betrouwbaarheid en goede trouw, naar binnen de verzamelde ervaring, maar vooral
de saamhoorigheid van degenen, die erin werkzaam zijn, de saamhoorigheid, die
haar maakt tot een werkverband, waarin ieders krachten op het doel der leiding gericht
zijn en daarvoor op doeltreffende wijze werkzaam.
De werkelijkheidszin van den waren ondernemer omvat meer dan de (negatieve)
afwezigheid van sentimentaliteit; het streven naar Goodwill voor de onderneming
eischt goede trouw en een sterk gevoel voor billijkheid, dat is de in het zakenleven
toegepaste vorm der gerechtigheid. Het leven van den ondernemer in zijne functie
is handelen; hij kan niet de dingen over zich heen laten gaan; elke dag, elk uur eischt
besluiten. Zijn gerechtigheid is niet oordeel, maar actie, zijn goede trouw is actieve
goede trouw, dat wil zeggen, dat ze steeds aan daden bewezen en getoetst wordt, aan
daden welker gevolgen den ondernemer ook persoonlijk raken.
Nu meen ik, dat de toetsing der te nemen beslissingen in de wereld der materieele
belangen aan de eischen van billijkheid en goede trouw is een waardevolle, door
moeizame ervaring verworven wijsheid, die pas aan eene oudere cultuurgemeenschap
eigen kan zijn.
Dit zijn, dunkt mij, de eischen, die het beroep van den ondernemer (en van den
zakenman in het algemeen) ‘anderzijds’ stelt, zal voldaan worden aan de voorwaarde,
dat de moreele waarde van het beroep in de samenleving wordt opgevoerd, de
rechtvaardiging van het beroep. Ziehier de ‘ideale Förderung’ waaraan, zooals aan
alle eischen der moraal, slechts in meerdere of mindere mate voldaan wordt.
Het verwerpen van dezen eisch, de skepsis ten opzichte van dezen eisch is het
‘verraad van den zakenman’. Meer dan ooit dringt deze eisch, omdat de
ondernemingen zooveel uitgebreider, het belang van de enkele onderneming voor
de samenleving zooveel grooter en daarmede de verantwoordelijkheid van den leider
zooveel zwaarder dan vroeger is geworden.
Hoe staat het nu in het zakenleven van tegenwoordig met dezen eisch; is er winst
of verlies? Ik weet het niet; er zijn
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krachten en tegenkrachten. De onzekerheid, het gebrek aan perspectief, het gevoel
van onmacht van het persoonlijke werk tegenover overmachtige krachten en
onberekenbare primitieve aandriften der massa, verzwakken het vertrouwen in de
mogelijke duurzaamheid van elk ondernemen. Bij de beslissingen is het moeilijker
geworden om de keuze in de richting van duurzamen opbouw te doen prevaleeren
boven dadelijke winst of vermijding van onmiddellijk verlies. Aan den anderen kant
is er de grootere openbaarheid, onder meer door den vorm der onderneming als
naamlooze vennootschap, de meerdere critiek van publieke zijde, en de meerdere
verbondenheid van het bedrijfsleven met het geheele maatschappelijk bestel, die de
verantwoordelijkheid des ondernemers sterker accentueert.
Er zijn zeker, trots alle tegenspanningen, ook symptomen van vooruitgang. De uit
het Amerikaansche zakenleven overgekomen gedachte van de Rotary moge dan met
veel rhetorica omgeven zijn, het feit, dat dan toch een niet onbeduidende kring van
zakenlieden zich uit durft te spreken voor een zekere ethiek in het zakenleven zegt
toch wel iets. Men moge dan zeggen, dat het eene erkenning in zich sluit, dat het met
die ethiek nog lang niet in orde is, het is toch ook een bewijs, dat er een actieve wil
aanwezig is, om zich bewust en openlijk voor die ethiek op de bres te stellen.
De practijk leert, dat de Rotary meer de ouderen tot zich trekt; maar ik meen te
zien dat, meer nog dan bij de ouderen, bij de jongeren onder de ondernemers en
zakenlieden zich een verlangen openbaart om hun taak op te vatten in den zin, zooals
ik in het voorgaande aangaf. Als dit inderdaad zoo mocht zijn, meen ik dat de
beteekenis daarvan voor de ontwikkeling onzer samenleving niet mag worden
onderschat. Hoe men zich die ontwikkeling ook moge voorstellen, aan menschen
van de mentaliteit en de capaciteit der ondernemers zal daarin steeds eene belangrijke
rol toebedeeld zijn.
Actieve toepassing van billijkheid en goede trouw zullen, ook onder nog zoo
verschillende maatschappelijke omstandigheden, onmisbare basis blijven voor alle
menschenverkeer.
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[Het Kouter, nummer 10 1936]
Huizinga's kultuurkritiek
Door W. Banning
Een woord van verontschuldiging (èn aan onze lezers èn aan prof. Huizinga) moge
voorafgaan; wij komen met onze bespreking van ‘In de Schaduwen van Morgen’
rijkelijk laat. De oorzaak daarvan is, dat wij hadden gehoopt in een aantal artikelen
van verschillende deskundigen op de vraagstukken die het boek stelt maar niet oplost,
nader in te gaan, om aldus het onze bij te dragen tot de zo hoog nodige geestelijke
samenwerking van vertegenwoordigers van verschillende wetenschapsgebieden. Dit
plan echter mislukte; onze lezers moeten het nu met een meer algemeene beschouwing
doen.
Nu deze bespreking zo laat komt, kan zij alleen zin hebben wanneer zij niet in
détails afdaalt en niet herhaalt wat reeds elders werd gezegd. Ik ga dus niet in op de
m.i. onjuiste gelijkstelling van socialisme en fascisme in een bepaald opzicht, evenmin
op de allermerkwaardigste theorie die Huizinga huldigt ten opzichte van het
oorlogsvraagstuk (‘wie in het schuitje zit, moet meevaren’) - een theorie, die hij ten
opzichte van andere vraagstukken gelukkig niet aanvaardt, immers dan had hij zijn
boek niet geschreven.
Wij beperken ons tot een drietal punten: 1o. er is van dit boek iets gegroeid, dat
men ‘het geval-Huizinga’ zou kunnen noemen; 2o. wezenlijk is de vraag naar de door
den schrijver gehanteerde waarde-maatstaf; 3o. evenzeer wezenlijk is de vraag naar
de samenvattende geschiedenis-beschouwing die het toekomstperspektief beheerst.

I ‘Het geval-Huizinga’.
Verschillende gegevens liggen er: het merkwaardige, verrassende succes van een
boek dat waarlijk niet gemakkelijk leest; de wel eens kritiekloze verheerlijking in
een gedeelte der vaderlandse pers; aan de andere kant het weerzinwekkend
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gekef der kleine geesten, het gemakkelijk schimpen op de ‘Leidse professor’, de
goedkope geestigheden over Nevelen van Herfsttij en Schaduwen van Morgen. Wat
van dit alles te zeggen?
Het succes van het boek is dunkt mij wel te verklaren. Het snijdt de grote
vraagstukken van de tijd aan vanuit een besef van verbondenheid met hen die
geestelijk daaraan lijden (zie de ondertitel); het overziet een heel breed terrein en is
geschreven met het gezag van den kenner; het is geschreven in beheerste, schone
stijl - zo schoon weleens, dat men aan de indruk van aestheticisme niet ontkomt;
vooral: het is doorgloeid van een prachtige verontrusting en een nobele
verontwaardiging over de schending van de geest. Daarom moest het boek grijpen,
ook hen die het principieel afwijzen, zelfs hen die het principieel aanvaarden en het
toch met een gevoel van teleurstelling sloten. Tot de laatste groep behoort de schrijver
dezer kritiek, die daarom beginnen wil met de erkenning: er straalt uit dit boek een
geestesgesteldheid, dikwijls ook een wijsheid, waarvoor te danken is. Wie het met
ontvankelijkheid leest, wordt er stellig door verrijkt.
Toch is dit niet voldoende, om ‘het geval’ te verklaren. Ik ben zéér benieuwd naar
het succes van de vertalingen; zal het boek in andere landen ook worden ontvangen
als in het onze? Zeker, Huizinga heeft een internationale naam; bovendien: de
Europese kultuurwereld is voldoende een eenheid, om een rechtsbewustzijn en een
zedelijk-religieuze verontrusting hièr uitgesproken elders weerklank te doen vinden.
Maar Huizinga's boek berust toch wel sterk op de Hollandse tradities, het is door de
beste geestelijke krachten juist van òns volk doortrokken: de strenge moraal, de
soberheid in het religieuze, de diepe ernst, de milde verdraagzaamheid en wat men
verder wil noemen. Een schijnbaar theoretisch hoofdstuk als dat over de
‘Grondvoorwaarden voor kultuur’ is daarvan één voorbeeld. Men kan het ook zo
zeggen: het boek wordt gedragen door de verontrusting over de schending dier
waarden, die ons Christelijk-burgerlijk volksbewustzijn nog als de hoogste erkent.
Van de Westerse volken is er misschien geen zo ‘burgerlijk’ (met alle edele tradities
èn kleine kanten) als het onze. Engeland heeft steeds sterker aristocratische inslag
gehad; Frankrijk
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- hoe burgerlijk ook van sociale struktuur - kent nog steeds de magische kracht der
grote revolutie. Holland bleef sedert de 17e eeuw voor alles burgerlijk. En een levend
beroep op deze krachten vindt steeds weerklank. Het is onze kracht - èn onze
zwakheid.
Ook onze zwakheid. Want in grote delen van Europa heeft het burgerlijk tijdvak
zijn einde gevonden: Midden-Europa, Italië, Rusland. En het zou kunnen zijn, dat
dit de aankondiging is van een geheel nieuwe periode in de Europese geschiedenis.
Niet aan de orde is nog de vraag, of wat in de genoemde landen gewonnen werd,
stijging dan wel verval betekent; evenmin is aan de orde de vraag door hoeveel leed
en ellende wij misschien nog heen moeten, eer de nieuwe periode zal zijn gekomen
tot een eigen vorm. Natuurlijk zijn deze vragen van de allerhoogste betekenis. Maar
het gaat er mij nu alleen nog om het geval Huizinga te verklaren: de geestdrift die
het boek enerzijds, de teleurstelling die het anderzijds wekte komen uit dezelfde
eigenschap voort, die kracht en zwakheid is. Over de geestdrift sprak ik reeds. Over
de teleurstelling dit: Huizinga biedt geen enkel uitzicht, hij geeft slechts diagnose,
geen medicijn. Wie het boek leest met de vraag: wat moet ik nu doen? vindt geen
antwoord; evenmin wie vraagt: welke principiële veranderingen zijn er nodig?
Waarom komt op deze vragen geen antwoord? Omdat Huizinga te voorzichtig
historicus is, die zich noch aan voorspellingen noch aan politiek-sociale remedies
waagt? Misschien doet deze factor mee; van meer betekenis is voor mijn besef, dat
de gedachtenwereld die Huizinga vertegenwoordigt - op een nobele en voorname
wijze - krachtens haar oorsprong en wezen te zeer aan de bestaande maatschappijvorm
gebonden is, om in de periode der radikale verandering nog richting te kunnen wijzen.
Het is nodig om dit nader uit te werken, en daarmee glijden wij meteen over naar
het tweede punt:

II De gehanteerde maatstaf.
In elke kultuurkritiek is belangrijk het feitenmateriaal, wezenlijk de waardering en
interpretatie. Daarom hebben wij steeds te vragen: van uit welke geestelijke wereld
spreekt de schrijver tot ons? Die van Huizinga is te karakteriseren als abstract
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aristocratisch humanisme met Christelijke inslag. Slechts een enkele maal breekt in
dit boek de Christelijke overtuiging door; waar het zo spaarzaam en sober gebeurt,
maakt het te dieper indruk. Maar duidelijk is, dat hier noch het Katholicisme noch
het Calvinisme in oude of nieuwe vorm aan het woord is - Huizinga blijkt bijna op
elke bladzijde, maar overduidelijk in het hoofdstukje Katharsis te staan in de lijn van
dat humanisme dat met Christendom verbonden wil zijn. En juist dáárom raakt zijn
boek òns zo diep, en is de teleurstelling die het ons laat van meer algemene betekenis
- er zit immers onmiddellijk de vraag aan vast: moet dan alle Christelijk humanisme
naar zijn wezen tot deze teleurstelling leiden?
Met het oog op deze levensvraag is een juiste karakteristiek van betekenis.
Huizinga's humanisme is abstract - hoe vreemd dat ook moge klinken waar het een
historicus van de eerste rang betreft. Ik heb dit nader te bewijzen en kies als voorbeeld
(men kan ook andere nemen) het hoofdstuk over het ‘Verval der morele normen’.
Terecht zegt de schr. dat men heel voorzichtig moet zijn met het spreken over een
gezonken zedelijk peil - wèl is te spreken over de aantasting der christelijke moraal.
Als oorzaak daarvan worden dan drie krachten genoemd: het filosofisch immoralisme,
de stelsels van Marx en Freud, aesthetisch-sentimentale leerstellingen (blz. 118).
Merkwaardig, dat Huizinga alléén maar noemt s t e l s e l s , van wijsgerige,
wetenschappelijke, aesthetische aard; dat hij nièt noemt de 19e eeuwse maatschappij
met haar sociale verhoudingen. Er is toch wel enige aanleiding om te spreken van
een aantasting der christelijke normen in b.v. de heersende burgerklasse, door de
moordende konkurrentie, het moderne imperialisme enz. - zoals er ook wel enige
reden is om van de vernietiging van het Christelijk besef in het proletariaat te spreken.
Het nadruk leggen op dèze factoren van sociale aard ware konkreet geweest; wat
Huizinga nu biedt blijft voor een belangrijk deel abstract (de opmerkingen over de
film uitgezonderd).
Datzelfde treft ons, wanneer H. de vraag stelt (blz. 212 v.): vanwaar moet de
redding komen? Nu mòet hij wel komen op het terrein ‘dat wij tot dusver ontweken:
dat van den samenhang tussen de geestelijke crisis en de sociaal-ekonomische
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verhoudingen’ (213). Met een paar opmerkingen wordt afgedaan het streven naar
ordening, om dan te komen tot de stelling: Een nieuwe geest is nodig, en over te gaan
tot de vraag of de kerken die nieuwe geest zullen brengen. Reeds eerder was ons
gezegd: ‘het is enkel op de onverzwakte en onwrikbare basis van een levend
metaphysisch besef, dat een absoluut waarheidsbegrip, met zijn uitvloeisel van
volstrekt geldige normen van zedelijkheid en gerechtigheid, veilig is tegen den
wassenden stroom van instinctieven levensdrang’ (97). Nu zal ik zeker niet met
gemakkelijke spot deze en soortgelijke uitingen van mij afwerpen; daarvoor spreken
zij te zeer het geestelijk tekort der moderne civilisatie uit. Maar toch: wie niet méer
te zeggen heeft, wie deze waarden en normen niet konkreet maakt, laat juist degenen
die met hem op dezelfde geestelijke grondslag willen bouwen, in de kou staan. Het
merkwaardige, en voor Huizinga karakteristieke, is dat hij wèl positiefs biedt op het
terrein der wetenschap, die hij niet tot slavin van politiek en staat wil verlagen, maar
op het zedelijk en sociaal terrein niets konkreet maakt. Zijn humanisme blijft abstract.
En aristocratisch - met de sterke en zwakke kanten, die geestelijke aristocratie in
de 20e eeuw nu eenmaal meebrengt. Het boek handelt over het geestelijk lijden van
onze tijd. Waarover handelt het? Na de inleidende hoofdstukken (I-V) over: de krisis
in de wetenschap en de verzaking van het kennisideaal, over het verval der morele
normen, over moderne staatstheorieën, over stijlverlies en irrationalisering enz.
Waarover handelt het niet? Over het geestelijk lijden der werklozen, over de wanhoop
van een groot deel onzer jeugd, over toenemende misdadigheid onder jong en oud,
over de nood van boeren en middenstand, enz. Kortom: wèl spreekt H. over geestelijk
lijden in de kringen der kultuurdragende élite, en over de kultuurproblemen in het
bizonder - en stellig, dit lijden is er ook, en diep! - maar nièt spreekt hij over wat er
geestelijk geleden wordt in de brede volksmassa. Wel spreekt hij op het voetspoor
van Ortéga over het kultuurverschijnsel der massa, maar dan is deze toch zo iets als
het dier uit de afgrond, waarvoor men heeft te huiveren. Aristocratisme.
Zeker, óok met sterke kanten. Geen enkele kultuur kan zonder een kultuurdragende,
vertegenwoordigende, leidende
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geestelijke élite, en zeker niet de democratie. Ook zij heeft naast haar werkers en
bouwers de beschouwers en de denkers nodig, die de problemen van de tijd onder
eeuwigheidslicht stellen, en daarvoor de stilte en de geestesconcentratie zoeken. Als
overtuigd democraat wil ik geestelijke aristocratie verdedigen. Mits deze het levend
verband heeft en wil hebben met het konkrete lijden der volksmassa, liever: der
groeiende volksgemeenschap wier dienend orgaan zij is. Van uit deze gedachte ware
een heel belangrijk hoofdstuk te schrijven over: intellectueel en volk; er ware op te
wijzen dat de organische samenhang verbroken is - bij het nasporen van de oorzaken
daarvan zou men stoten op de verzakelijking der geestelijke goederen in een
kapitalistische maatschappij - hoe dit alles èn voor de geestelijke werkers èn voor
het naar geest hongerende volk (ja, inderdaad, er gaat door de volksmassa een honger
naar geestesbezit, al zien de academici daar niet veel van) een diep lijden betekent.
Maar dit hoofdstuk ontbreekt bij Huizinga; zijn geïsoleerde aristocratie ziet dit stuk
reëel lijden niet; dat is zijn zwakheid. Tot de ‘nieuwe geest’ die nodig is, zou óok
behoren het verbreken van het isolement der geestelijke aristocratie.
Mijn hoofdbezwaar tegen Huizinga's boek is in de eerste plaats een bezwaar tegen
de methode, niet tegen de inhoud, die wij voor het grootste deel onderschrijven, al
ontbreekt er dan wel essentieels. Huizinga wil - bewust, maar dat maakt het m.i.
erger - de sociologische beschouwingswijze uitschakelen. Het is m.i. een
onmogelijkheid, omdat de geestelijke nood wezenlijk samenhangt met de sociale (de
erkenning daarvan heeft met ‘Marxisme’ althans voor mensen, die nog waarde hechten
aan de inhoud van begrippen, niets te maken). Ik zal zeker niet beweren, dat de
genezing van de geestelijke nood wel terecht komt als de sociale vragen een oplossing
vinden - een dergelijke stelling is ook abstract. Maar men begrijpt het gebeuren van
eigen tijd toch niet zonder op de diepgaande sociale veranderingen in te gaan - en
vooral: een spreken over Katharsis, nieuwe geest, gerechtigheid enz. wordt pas
konkreet en zinvol, wanneer naar verwerkelijking in sociale verhoudingen wordt
gewezen.
De laatste bladzijden van Huizinga's boek hebben mij een-
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voudig verbijsterd; daar liggen dan ook àlle zwakheden open en bloot. Hij spreekt
daar over het voorrecht van zijn ambt dat hem in voortdurende aanraking houdt met
jeugd, hij spreekt zijn vertrouwen uit in de jonge generatie, die de wereld weer zal
doordringen met geest. ‘De’ jonge generatie - welke? die der academici? Wat zijn
deze bladzijden weltfremd! ‘De’ jonge generatie is, wanneer men niet abstracte
leuzen hanteert, allerminst een eenheid, zelfs niet aan de academie, maar zeker niet
in ons volk. Zij ligt precies zo uit elkaar geslagen als onze hele wereld, omdat óok
door haar de felle sociale tegenstellingen heengaan. Er is werkloze jeugd, er is
proletarische jeugd, middenstandsjeugd, intellektuele jeugd. Goed, laat ik op
Huizinga's gezag aannemen dat de academische jeugd de wereld zal doordringen
met geest - zij zal dit alleen kùnnen als zij haar weg vindt tot het volk in nood, als
zij deemoedig wil dienen, en óok de konkrete ekonomische, sociale, politieke nood,
die met de geestelijke wezenlijk samenhangt, wil helpen dragen en overwinnen.

III Het samenvattend gezichtspunt.
Met enige aarzeling maak ik nog een opmerking over het derde punt: het ontbreken
van een toekomstperspektief, want het ontbreken van een geschiedenis-filosofisch
gezichtspunt. Mijn aarzeling spruit voort uit het feit dat een historicus geen filosoof
behoeft te zijn of te willen zijn. Daar staat tegenover, dat Huizinga zelf steeds heeft
bepleit: een historicus komt niet uit zonder duiden van zin; maar vooral: dit boekje
bevat immers zoveel wijsheid, geweven uit bezinning en liefde, dat het telkens tot
filosofie wordt. Het is naar mijn mening éen van de verdiensten. En toch komt het
niet verder dan tot algemeenheden: de wereld doordringen met geest, metafysisch
levensbesef, eeuwige normen, enz. Ik mis - en ook dat is een van de oorzaken van
mijn teleurstelling - een samenvattend gezichtspunt, een grote greep die een
perspektief bieden kan. Ik denk b.v. aan Berdjajew's centrale gedachte van Nieuwe
Middeleeuwen. Dat Huizinga iets van dien aard niet biedt, zal hij allicht motieveren
met de opmerking, dat hij zich als historicus niet tot speculaties wil laten verleiden.
Mijn opmerking daartegenover zou zijn, dat inderdaad speculaties èn
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profetieën de grote gevaren zijn, maar dat ook nog iets anders mogelijk is: een zo
innige doordringing van feitenkennis en normbesef, dat daaruit een centrale visie
ontspringt. Die feitenkennis zou dan vooral sociologisch moeten zijn, althans met
een sociologisch fundament. Berdjajew's visie van Nieuwe Middeleeuwen vindt
sterke steun in de sociale verschijnselen, die wijzen naar gebondenheid, samenhang
ordening, Planung. Huizinga heeft het duidelijk gezegd: hij gelooft daarin niet. Is
daaraan te wijten, dat het boek tenslotte de samenvattende visie ontbeert?
Het moge duidelijk zijn, waarom ik juist in ons blad nog al uitvoerig op deze
punten inging. Het boek blijft belangrijk, en ik wil graag met nadruk zeggen dat ik
zeer dankbaar ben dat juist Huizinga allerlei dingen heeft gezegd, terwijl wij ons ook
gesterkt hebben aan zijn overal merkbare verontrusting en verontwaardiging. Toch:
wij hebben iets méér nodig. Stellig: Christelijk-humanisme. Oók geestelijke
aristocratie. Maar dan konkreet wordend in arbeid niet alleen aan de problemen van
geest en kultuur, maar ook aan die van arbeidsproces, sociale verhoudingen en
politiek. De krachten die op deze gebieden heden werken hebben bovenal nodig
doordrongen te worden met geest.
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Een nieuwe gezindheid
Door F.C. van Leeuwen.
In het vorige nummer van het Kouter schreef Prof. Albert Verwey: ‘Wat ik ten
opzichte van de tijd verlang, is een veranderde gezindheid. De verzekerdheid dat wij
een nieuwe, misschien een grote tijd tegemoet gaan, moet als een natuurlijke eis van
zelfbehoud en gezondheid iedere andere gestemdheid afwijzen. Zij moet sterker zijn
dan de mismoedigheid van de beschaafden en ook sterker dan de domme haast van
de onontwikkelden.’
Dit verlangen is gerechtvaardigd, want niets is afmattender en vergiftiger dan de
sfeer van mismoedigheid en opgewondenheid, waarin wij dagelijks verkeeren. Het
is slechts te betwijfelen of het argument van zelfbehoud en gezondheid hier afdoende
is. Wij worden dag aan dag in dit dilemma gesteld; alles wat leeft en gelooft in ons
wordt tot op het bloed getart door de algemeene klachten over de wanhopige toestand
onzer wereld en tegelijk praten en denken wij zelf mee in de toon der moedeloosheid.
Wij willen er uit en wij kunnen niet; wij willen verlost worden tot deze nieuwe
gezindheid en vallen telken male terug in het moeras van twijfelmoedigheid. Zijn
deze klachten gerechtvaardigd en moeten wij dan maar leren gewennen in een
ongezonde en afmattende atmosfeer te leven of is ons innerlijk verzet gerechtvaardigd
en moeten wij leeren om de verleidelijke gestemdheid van zwaarmoedigheid of
opgewondenheid en driftbuien af te wijzen? Alleen een positief religieus besef getuigt
voor dit laatste. Ons innerlijk verzet getuigt van de opstandigheid van de ziel.
In orthodoxe kringen hooren wij vaak de klacht: ‘De mensch moet in dezen tijd
zijn geloof verliezen, want zoo iets als wij nu op aarde zien, kan een almachtige god
niet toelaten.’ In vrijzinnige kringen zegt men: ‘Och wij gelooven niet meer, dat de
godsdienst nog veel uitrichten kan.’ In beide gevallen belijdt men een verouderde
gezindheid. In beide gevallen bespot
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men de eer van het geloof, slaat men Gods eer in het aangezicht. Want wie de
machteloosheid van de geloofskracht bespot, bespot de Heer van het geloof. Wie
zegt, dat het wel altijd wanorde en beestachtigheid zal blijven omdat de mensch nu
eenmaal een egoïst en zinnelijk wezen is, dat alle beschaving maar ongeluk brengt
en dat het nu eenmaal niet mogelijk is om met zooveel menschen, waaronder zoo'n
groot deel van minderwaardige soort, in gemeenschap te leven, bespot toch eigenlijk
de schepping, spreekt minachtend over de geest der menschheid en belastert de
innerlijke bedoeling dezer wereld. Het is toch niet mogelijk om zoo van buiten af
over de zin en waarde der dingen te spreken. De vorige tijden hebben op deze wijze
over de godsdienst gesproken, hebben haar nut en beteekenis bestudeerd of hebben
werkzaamheid van God in de geschiedenis en natuur beschreven. Nu beseffen wij
op andere wijze, dat de beteekenis van het geloof en de werkzaamheid Gods slechts
in de mensch zelve, in zijn gezindheid en begrip te benaderen is. Wie het geloof
aantast, tast in de mensch God aan. En slechts door die mensch zelve, door het verzet
van zijn ziel en de zuiverheid van zijn getuigenis zal de kracht Gods zich doen gelden.
Dit is de eerste stap in de richting der nieuwe gezindheid, dat wij nooit meer over de
wereld spreken als over een toestand buiten ons, maar steeds de wereld en menschen
bezien van uit een geloofsinstelling.
Eigenlijk hebben wij onze eigen woorden reeds afbreuk gedaan. Wij hadden Zijn
naam niet moeten gebruiken; men kan niet zoo over God spreken, want hij bestaat
niet als een onderwerp van onze beschouwingen; als wij Zijn naam in een artikel
gebruiken schrijven wij of stichtelijk of mythologisch. Hiertegen is geen bezwaar,
indien men weet wat men doet. Echter noch stichtelijkheid noch mythologie zijn bij
machte de werkelijkheid te veranderen, zij voegen er slechts iets denkbeeldigs aan
toe; alleen een fundamenteele instelling op de wereld, welke aan de gansche
werkelijkheid een andere richting geeft, vermag dit te doen. Het noemen van Gods
naam is in wezen niets meer dan de verklanking van deze zielsinstelling en wel de
instelling van het geloof.
Het is dus een zeer gerechtvaardigd verzet in ons tegen de heerschende gezindheid
onzer dagen en wij zijn geneigd de
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onvruchtbaarheid en krachteloosheid van deze heerschende gezindheid te verklaren
als een uitgewerkte geestelijke instelling op het leven en de wereld, reeds daarom
machteloos de nieuwe tijd, die komt, te zien.
Wij kunnen van uit de nieuwe gezindheid ook niet spreken over een toekomst, die
zou liggen in het zelfde vlak en in de wetmatige verlenging van het verleden en
heden. Zooals men vroeger maar één soort van ruimte kende, de drie demensionalen,
zoo kende men maar één soort van ontwikkeling in de tijd. Maar zooals men van uit
de jeugdperiode niet spreken kan over de toekomst van zijn leven als over een
ontwikkeling in een reeds bestaande vorm, zoo kan men vandaag niet spreken over
de toekomst van onze wereld als over een noodzakelijke afwikkeling van reeds klaar
liggende gebeurtenissen. Wij hebben als nieuw besef gekregen een meer functioneele
verhouding tot de werkelijkheid. Wij beseffen de gansche zichtbare werkelijkheid
niet meer als een eeuwig vaststaande wetmatige orde, welke wij menschen
langzamerhand leeren ontdekken en beheerschen, al naar mate wij in staat zijn haar
buiten onze vooroordeelen en subjectieve invloed te stellen om haar dan in haar
natuurlijke en objectieve toestand te begrijpen en die, wanneer de mensch tot het
inzicht in deze ware toestand zou gekomen zijn en aan dit inzicht zou gehoorzamen,
voor ons zou worden een wereld van orde en geluk. Nu voelen wij ons meer levend
in een duistere werkelijkheid, waarin wij slechts zoeken moeten van binnen uit naar
onze eigen zinvolle werkzaamheid, waarvan wij slechts iets verstaan voor zooverre
wij haar samenhang en wetmatigheid in onze eigen geest en daden ook voelen werken,
en waarin wij slechts inzicht krijgen voor zoo ver wij onze functie in de
wereldsamenhang goed verrichten. In een beeld uitgedrukt: vroeger voelde men zich
in de eeuwige levensstroom als de waterdruppel in de oceaan. Zooals de waterdruppel
geleid wordt door de eeuwige wetten, welke ook de oceaan besturen, van gelijke
orde is, en in zich de wereld kan weerspiegelen, zoo wordt de menschengeest bestuurd
door de zelfde orde als de kosmos, is van gelijke orde, en kan de eeuwige samenhang
in zich weerspiegelen. Nu voelen wij ons meer als een zwemmer in de levensstroom,
die zich in de strooming een weg zoekt,
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die zijn krachten al zwemmende leert gebruiken en strijdende met de natuurkrachten
in zijn eigen gekozen richting tracht te sturen.
Dit beeld is zeer onvoldoende; één ding kan hierin echter duidelijk gesteld worden:
wij gelooven, dat de nieuwe gezindheid niet slechts een besef van de grootere
onkenbaarheid van de werkelijkheid brengt, maar ook een nieuwe bewustwording
van verantwoordelijkheid en vrijheid. Want, concreet gezegd: wij moeten tegenover
de gevoelens van wanhoop en ondergang stellen het besef: nog nooit heeft de
menschheid zoo bewust en actief, zoo concreet als één samenhang, gestreden om
met inspanning van alle krachten meester te raken over de toestand. Nog nooit heeft
de menschheid voor de opgaaf gestaan een beperkte ruimte, welke de aarde nu biedt,
met zoo velen samen te bewonen, om niet langer nieuwe werelden te ontdekken,
maar om een bestaande wereld in te richten. Nog nooit heeft de menschheid voor de
opdracht gestaan, niet langer over de natuur buiten zich maar over zich zelf, over
eigen geest en kracht, de baas te worden. Nog nooit heeft de menschheid daarom
zich zoo zeer bedreigd gevoeld door de innerlijke gevaren, door uitputting van eigen
krachten, nog nooit heeft de menschheid zoo duidelijk geweten, dat zij moet leeren
zwemmen, dat alle leden moeten gehoorzamen aan één wil, dat zij meester moet
raken over al haar kracht, indien zij niet wil ondergaan. Nog nooit heeft de menschheid
begrepen, dat het geweld van de natuur niets is in vergelijking met de
vernietigingskracht welke in hem zelve leeft, dat er voor de menschheid slechts één
wezenlijke bedreiging is: zelfmoord. Daarom beleven wij de groote tijd, dat de
menschheid zich bewust wordt van zijn zedelijke verantwoordelijkheid, niet langer
als idealistische bovenbouw, maar als innerlijke noodzaak van zelfbeheersching en
zelfbehoud. Indien de menschheid niet meester kan worden over zijn eigen krachten,
zal zij in drift en razernij zich zelf te lijf gaan.
In deze samenhang gezien, is ook onze aanvankelijke bewering dat wij niet meer
zonder een geloofsinstelling over de werkelijkheid kunnen spreken, van fundamenteele
beteekenis. Het gaat nu niet alleen maar principieel en in abstracto om de vraag of
wij met onze twijfel en spot, niet de ernstige be-
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doeling van de gansche schepping aantasten, maar het gaat er concreet om of wij
gelooven dat de menschheid geschapen is tot een zinvolle functie in een heilvolle
samenhang of dat wij gelooven, dat de menschheid zonder hoogere bedoeling ergens
op de in het groot heelal verloren aardbol is opgegroeid en nu in wanhoop strijden
moet om zijn bestaan met veel te velen te samen. En dit geloof is nu niet een dogma
of een wereldbeschouwing of een religieus gevoel maar een wezensinstelling. Het
gaat hier dan ook niet om een bewustwording van dit geloof in een vorm buiten de
mensch of een gezindheid van speciale aard, maar het gaat om zijn instelling op alle
dingen en de concrete werkelijkheid. En deze instelling zelve is de levensfunctie en
de werkzaamheid, welke de mensch verricht. Ieder mensch heeft zijn geloof, die
wezensinstelling en werkzaamheid van de ziel, die zijn willen en voelen en denken
bepaalt. Maar dit geloof is geen aanleg of aangeleerde houding, maar een
ziels-handeling van uit het onzichtbare verband. Wij gelooven, dat de menschheid
in een onzichtbare en verheven samenhang zijn bestemde functie heeft. De ware
godsdienst is de innerlijke bewustwording van deze functie. Wij spreken steeds onze
groote verwondering en bewondering er over uit, hoe in de natuur ieder orgaan zijn
zinvolle functie verricht in een ondoorgrondelijke samenhang, bestuurd van uit een
onzichtbaar verband. Zoo moet ook de menschheid zijn zinvolle functie verrichten
in een hoogere ‘natuur’. Daarom gelooven wij, dat het niet een vraag is van voldoende
goede wil en idealisme of in de toekomst de noodzakelijke ordening van de
menschelijke gemeenschap zal gevonden worden, maar dat de geest zelve, die het
bewuste begrip van de leiders der menschheid te boven gaat, deze ordening tot stand
zal brengen. Daarom zien wij reeds nu met innerlijke vreugde, de onbegrijpelijke
ordening en functionneering, die reeds tot stand is gekomen. Hoe meer de
bovenpersoonlijke geest hier de leiding heeft genomen hoe meer de bovenpersoonlijke
samenhang zich openbaart; hoe meer een op effect berekende en gewelddadige
ordening tot stand komt, hoe meer de functionneering in hooger verband verstoord
wordt en de menschheid als geheel bedreigd wordt. Daarom gelooven wij in de
concreete toekomst van een vredesorganisatie. Niet omdat de menschen plotseling
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vreedzaam en broederlijk gezind zullen worden, maar omdat de oorlogsbedreiging
de levenswil zelve aantast. Vroeger had ook de strijd der volkeren een zinvolle functie,
althans naar zijn natuurlijke biologische zijde bezien. Nu beseft een ieder dat hier
de grens is bereikt. Het besef van een zinvolle functie van strijd, slaat om in de
zinneloosheid van doodsbegeerte en vernietigingsdrift om zich zelfs wil. Dan is het
oogenblik gekomen, waarop de levenswil de leiding moet nemen over de besturing
der menschheid.
Moeten wij dus toch toegeven, dat het slechts een ‘natuurlijke eis van zelfbehoud
en gezondheid’ is, die de nieuwe gezindheid verlangt? Tegen de ziekelijke
gestemdheid van zelfontleding en gepieker of waanvoorstellingen kunnen wij alleen
maar geloof hebben in de overwinning van het gezonde. Daar is echter een drievoudig
lijden in deze wereld, dat wij hebben te aanvaarden en te dragen. Daar is het lijden
aan de ziekte en zwakte, lichamelijke, psychische, sociale. Daar is het lijden van de
mensch van kracht, van goede wil, en geloof om der wille van zijn medemenschen,
van de onwil, het wantrouwen, dat zijn kracht breekt, dit is het lijden aan de
machteloosheid van het hoogere tegenover het lagere. Daar is het lijden van alle
menschen aan het onvermogen om van nature te doen, wat de eeuwige wil van ons
vraagt, dit is het lijden door de zonde aan de schuld. Dit was ook het lijden van
Christus. Hierin is echter ook zoo vaak de zelfde noodlottige fout gemaakt in het
christendom als bij het geloof in God: men heeft de gemeenschap in het lijden van
Christus tot een verbeeldingswerkelijkheid gemaakt, buiten de concrete werkelijkheid,
men heeft de gemeenschap in het lijden niet gemaakt tot een wezensinstelling op de
werkelijkheid zelve, Christus verlost ons niet van het lijden, maar leert ons de
aanvaarding, brengt ook niet de belofte van een speciale genade of geluk van degenen,
die het lijden aanvaarden, brengt ook niet een verlossing van de schuld voor wie de
zonde erkennen. Christus leert ons, dat ook hij, die Gods wil tot het laatste volbracht
heeft, toch de zonde gekend heeft, dat hij dit niet van nature deed, daarom aanvaardde
hij de kruisdood als straf, dan al niet van mensch dan toch van God; Christus leert
ons dat ook hij aan de machteloosheid van het hoogere tegenover het lagere geleden
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heeft, daarom leed hij om der wille van de menschen machteloos genageld aan het
kruis; dat ook hij de zwakte en ziekte als lijden aanvaardde, daarom gaf hij hen de
belofte tot kracht en het geloof tot opdracht. Dit lijden is de hoogste inwijding in
Gods wil; nog steeds zullen allen, die de menschheid aan zijn eeuwige functie willen
doen gehoorzamen, geen andere weg en waarheid vinden dan de gemeenschap met
dit lijden. Het Christendom mag ook niet een godsdienst zijn, die de menschen een
andere wereld belooft, maar moet een hoogere instelling brengen op de werkelijkheid
door haar te richten op de eeuwige zin door de kracht van het lijden. Het christendom
heeft willen genieten van de winst die Christus voor ons zou veroverd hebben; het
christendom moet slechts leeren een deel van het lijden van Christus in zich op te
nemen. Gelooven wij dan niet, dat Christus zijn eeuwige verlossing zal gevonden
hebben? Ook deze verlossingsgemeenschap ontvangen wij in het geloof. Wie onze
tijd verlossen wil uit zijn moedeloosheid moet daarom kennen groot geduld en
toewijding tegenover alle ziekten en zwakten, moet geloven, dat de gezonde wil eens
overwinnen zal, maar moet in de werkelijkheid aanvaarden, dat de ziekte moet
gedragen worden. De werkeloosheid is in onze gemeenschap een ziekte in het
organisme. Indien er nog levenswil en gezondheidskracht in het lichaam is, verzet
zich deze tegen deze aantasting, dan onstaat er koorts, de lichamelijke bewustwording
van het lijden en strijd om het te overwinnen. Wie zich instelt op een gemeenschap,
waarin de werkeloosheid wel altijd zal bestaan, gelooft niet meer in de genezende
kracht van de levenswil; wie in de opwinding van de koorts een verlossing voelt,
denkt niet meer bewust, maar is in zijn instinct ondergegaan, leeft in een waan. Zoo
is de wil tot bewapeningsopvoering om de werkeloosheid te bestrijden een
waandenkbeeld in koortstoestand. Wij moeten gelooven, dat de gezonde wil
overwinnen zal over deze verstoring van het organisme; dit geloof moet al onze
krachten aan deze wil toevoeren. Wij moeten ook onze instelling op de toekomst
niet laten bepalen door de lijdende deelen van ons lichaam, maar door het lijden van
de krachtige, bewuste deelen aan deze ziekte. Wij moeten de werkeloosheid niet
overwinnen willen door een medelijden met hun leed of door een opwinding met
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hun opstandigheid, maar door als gezonde deelen van het lichaam alles te doen, alle
opofferingen te getroosten, alle toewijding te concentreeren, alle lijden te aanvaarden
om deze ziekte te overwinnen. Dit is de eerste opgave van de christen in dienst van
de levenswil, van het gezonde en krachtige, de onvermijdelijke zwakte te verdragen.
Het tweede is een moeilijke opgaaf om het geloof in de vernieuwing en de
verhooging der menschenwereld te leeren zuiveren en volhouden in het leed der
machteloosheid. Daarin ligt een wezenlijke opgaaf in de strijd om de democratie.
Democratie is slechts mogelijk, indien de leidende wil de machteloosheid kan
aanvaarden van de hoogere gezindheid tegenover de lagere. De verdraagzaamheid
staat machteloos tegenover de brutaliteit, de wil tot een Vrije gemeenschap met
andere menschen staat machteloos tegenover wantrouwen en haatverlangen, de
zedelijke fijngevoeligheid staat machteloos tegenover de onbeschaamdheid, het
geloof in de hoogere kracht staat machteloos tegenover het geloof in de lagere kracht.
Wie echter de uiteindelijke overwinning van vertrouwen, vredesbereidheid,
waarheidsverlangen wil dienen, moet deze uiterlijke machteloosheid kunnen lijden.
Dat is het grootste gevaar voor de geestelijke grondslag van onze democratie, indien
wij met ressentiment, met pathos en met geweld tegenover de vijand willen optreden.
Jezus zweeg voor het tumult van de menigte, omdat hij de machteloosheid aanvaardde;
niet in hoogmoedig zelfbewustzijn, maar in een lijdenskracht die gedragen wordt
door het geloof, dat de geestelijk en verheven werkelijkheid eens in allen zal
doorbreken en door allen zal gediend worden. Een democratie kan niet anders naar
zijn wezen gediend worden, dan door het aanvaarden van het leed der machteloosheid.
In dit lijden groeien wij op.
En de laatste en diepste opdracht om de nieuwe gezindheid te vinden wordt gegeven
in het zuiver religieuse weten, dat wie de eeuwige wil het diepst kent, in deze wereld
de grootste schuld op zich laadt, omdat hij de wet kent en haar niet gehoorzaamt.
Inderdaad kunnen de christenen niet beter doen hun ‘uitverkoren’ positie in deze
wereld te belijden dan door het grootste aandeel op zich te nemen in de verzoening
van de schuld. Daarbij moeten wij de gemeenschap met
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Christus' lijden herkennen als de gemeenschap in de straf van de kruisdood. De
tegenstand van onze wereld tegen het christendom is daarom zoo gevaarlijk, omdat
de christenen deze verzoening van de schuld tot een onreëele handeling hebben
gemaakt. Ook hier doen wij onze eigen woorden onmiddellijk afbreuk, door er over
te schrijven als over een werk, dat wij doen moeten of een geloof, dat wij moeten
belijden. Hier kan alleen van gesproken worden in de werkende belijdenis zelve. Er
over schrijven, is stichtelijk of mythologisch, maar in beide gevallen onwerkelijk en
onwerkzaam.
De eisch van een veranderde gezindheid kan van ons verlangd worden uit een
beroep op onze gezonde wil en ons streven naar zelfbehoud. Aan dit verlangen kan
eerst voldaan worden uit een geloof in de leiding van de menschheid in deze zichtbare
werkelijkheid tot een zinvolle functionneering in de onzichtbare verheven
werkelijkheid. Dit geloof wordt eerst werkzaam in ons en kan de werkelijkheid eerst
richten op dit verband, indien wij het lijden aan ziekte, aan machteloosheid, aan
schuld leeren overwinnen in de gemeenschap van Christus.
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Karl Wolfskehl, dichter der verbanning
Door Anthonie Donker
Op dit oogenblik spreken over Karl Wolfskehl - dat kan niet anders zijn dan over
den tot zijn oorsprong teruggekeerden mensch, die uit een wereld van verwende
aesthetiek zich thans door de Jodenvervolging zijn eigen Jodendom principiëel bewust
werd. Verleidelijk is het zeker zich van deze late en bittere phase van zijn dichterschap
af te wenden en het oog te richten op de kring van Stefan George en diens hooge
dichterlijke en cultureele idealen, zooals zij omstreeks het begin van deze eeuw in
die selectieve en afgezonderde gemeenschap van dichters beleden werden, in de jaren
toen ook Albert Verwey hen daar bezocht. Een vroeger München daagt daarbij voor
onze oogen op, een München dat een brandpunt was der Duitsche dichters. Stefan
George vereenigde er zijn vrienden om zich, die welhaast zijn apostelen waren.
Telkens opnieuw vormden er zich cercles van dichters en artisten, in de dagen van
Wedekind, in den tijd toen Thomas Mann nog in München kon leven, in den tijd
toen zoowaar Erst Toller er Rilke bezocht, in den tijd toen de Simplicissimus, waar
tegenwoordig de grapjes met de uiterste omzichtigheid als uit een bonbonnière worden
gepresenteerd, de broedplaats was der geestigste en gewaagdste politieke en literaire
‘canards’. Eenmaal aan dit alles denkend zou men er lang over willen uitweiden, met
al het pleizier en al de weemoed over die voorbije wereld van puur artistieke interesse,
van gistende ideeën, van heftige discussie en van in diepste stilte groeiende
schoonheid. Doch wij hebben over een anderen tijd te spreken, over een andere
levensperiode van dezen zeer exquisen auteur uit den voornaamsten en uitgelezensten
kring van Duitsche dichters. Wij staan thans in het volle besef dier schrijnende
tegenstelling stil bij het werk van dezen zelfden dichter, nu hij een volkomen eenzame,
een geïsoleerde is geworden. ‘Die Stimme
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spricht’ heet deze bundel verzen, in een soort rouwband uitgegeven, verschenen in
Duitschland - daarover zal men zich verbazen - nl. bij den geïsoleerden Joodschen
Schocken-Verlag, waar ook kort geleden de vier eerste deelen van Kafka's verzamelde
werken werden uitgegeven (het vijfde en zesde werden onvoorziens verboden). De
dichter zelf woont, naar het heet, tegenwoordig in Florence.
Het is te begrijpen, dat over emigrantenlitteratuur zelden anders dan bij wijze van
politieke discussie gesproken wordt. Maar op die manier wordt niets er beter op, en
ook wijzelf worden er niet wijzer van. Over de heftige pro's en contra's schrijdt de
geschiedenis meedoogenloos heen.
Men kan de litteratuur van uitgeweken of uitgewezen Duitschers, hetzij zij Joden
zijn of van zuiver Duitsche afkomst, op drieërlei wijzen beoordeelen: politiek,
menschelijk en als litteraire schepping die elk op zichzelf ontoereikend zijn. De
politieke beoordeeling komt altijd neer op ja of neen, de menschelijke verdiept zich
in het lot van den balling, de litteraire vraagt naar de scheppende kracht waarmee
dat lot is uitgebeeld. Maar wie het wezen uit de litteratuur van het verschijnsel zelf
begrijpen wil, kan niet enkel bij de felle politieke discussie blijven staan noch bij de
emotioneele beleving van het menschelijk lot noch bij de abstracte en aesthetische
waardeering voor de uitingen daarvan in het kunstwerk. Hij heeft het geheele
verschijnsel in zijn historische, politieke, emotioneele en sociale elementen te leeren
kennen en zich dan af te vragen: wat beteekent in verband met dit alles de litteratuur,
die eruit voortgekomen is? Wetenschappelijk, d.w.z. louter onderzoekend h o e het
is, kan men tot geen andere conclusie komen dan dat de emigrantenlitteratuur in al
haar nuances Duitsche litteratuur is. Een geïsoleerde sector, een uitgesloten of
uitgestooten deel der Duitsche litteratuur, maar Duitsch. Het is het werk van
menschen, die, Jood of niet, het Duitsch als hun moedertaal schrijven, en wier geheele
persoonlijkheid door Duitsche opvoeding, school, omgang, omgeving, landschap, ja
door het geheele complex van Duitsche levensvormen werd bepaald. Ook de litteratuur
in het Duitsch van Oostenrijkers of Zwitsers heeft bepaalde eigen kenmerken die
van de kenmerkend nationale Duitsche litteratuur ver-
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schillen, trouwens ook binnen de grenzen van het Duitsche Rijk bestaat verschil
tusschen de Zuid- en de Noord-Duitsche litteratuur, zoo zelfs dat Joseph Nadler,
hoogleeraar in Weenen, met goed recht een Duitsche litteratuur naar de indeeling in
stammen en streken kon schrijven. Maar al dit tezamen is toch Duitsche litteratuur;
zeker, Gottfried Keller en Conrad Ferdinand Meyer waren oer-Zwitsers in hun aard
en uiting, doch als we ons dit eenmaal goed bewust blijven, dienen wij hen op hun
bijzondere wijze toch tot het Duitsche litteratuur-complex te rekenen. Dat Rilke uit
Praag kwam, is van groot belang voor zijn eigenaardige wezen maar het neemt niet
weg, dat hij een Duitsch dichter is geweest. Evenzoo is echter ook de litteratuur van
Duitsche emigranten per se Duitsche litteratuur. Ja, voor een groot deel zelfs nog
méér dan de litteratuur van stammen die aan de peripherie van de Duitsche cultuur
leven, typischer gestempeld door het leven der Duitsche steden. Hier kan men
natuurlijk met de term asphaltlitteratuur tegenwerpen dat de stad minder kenmerkend
is voor het volksleven dan het land, het centrum minder dan de peripherie, maar
volksleven is niet hetzelfde als cultuur, en de cultuur concentreert zich evenals haar
o n t a a r d i n g tot civilisatie, in de stad.
Onder de Duitsche litteratuur van emigranten heeft men echter tot goed begrip
nog een onderscheid tusschen verschillende groepen te maken. Daar zijn:
niet-Joodsche Duitschers die niet om hun politieke kleur moesten heengaan maar
wier wereldbeschouwing niet met de nieuwe Duitsche absolute staatsleer en
staatsvorm te vereenigen was: onder hen zijn de grootste Duitsche dichters, Thomas
Mann en Stefan George. Hun ballingschap was vrijwillig, al zou dan Thomas Mann
thans waarschijnlijk moeilijk meer naar zijn vaderland terug kunnen, gesteld, dat hij
het zou willen. Daar zijn verder de niet-Joodsche en Joodsche schrijvers, die om hun
politieke overtuiging moesten vluchten. Dit zijn de communistische en socialistische
auteurs. Velen hunner zijn meer journalist, reporter dan schrijver van belang en zij
zijn uiteraard de meest gehaten en de felst hatenden, die hun politieken strijd in de
ballingschap voortzetten, uit Moskou, Parijs of een ander centrum. Maar onder deze
groep zijn ook schrijvers van be-
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lang, wier werk als kunst ver boven een politiek programma uitgaat, ik denk aan
Plivier, Becher, Brecht e.a. Dan zijn er de Joodsche schrijvers, die zich met geen
politiek inlieten maar die hun land verlieten omdat er geen levensruimte meer voor
hen overbleef. Zij zijn de zuivere en tragische vertegenwoordigers der eeuwenoude
Joodsche diaspora. Onder hen vindt men de dichters en schrijvers die zich hun
Jodendom het diepst bewust waren of werden, Arnold Zweig, die zich in Palestina
vestigde, Alfred Döblin die arts in Berlijn was en zich over de plaats en taak der
Joden het meest principieel in een historisch-psychologische analyse van het Joodsche
volk en zijn lot heeft uitgesproken, en ook Karl Wolfskehl, van wien men als volgeling
van Stefan George waarlijk geen politiek kan verwachten.
In een ruimeren zin behoort tot de emigrantenlitteratuur uiteraard ook het werk
van Duitsch schrijvende Joodsche auteurs die toevallig niet van Duitsche nationaliteit
waren, dit werk bevindt zich geestelijk immers in dezelfde positie als dat der
Duitsch-Joodsche auteurs. Het maakt geen verschil of Joseph Roth officier in het
Oostenrijksche leger was, of Stefan Zweig Oostenrijker is, of Max Brod in Praag
werd geboren. Hun werk behoort tot dezelfde groep van niet-politieke Joodsche
auteurs in de Duitsche litteratuur, zoo goed als dat van den Prager Kafka, wiens werk
na zijn dood door den loop der gebeurtenissen in deze geïsoleerde groep van Duitsche
litteratuur terecht kwam, gelijk trouwens de uitgave door de Schocken-Verlag bewijst.
Niet anders is het met Heine, dien de litteratuurgeschiedenis even nadrukkelijk
tegenover de huidige Duitsche opvattingen tot de Duitsche litteratuur heeft te blijven
rekenen en die tegelijk evenzeer thans tot de geïsoleerde Duitsch-Joodsche litteratuur
geacht kan worden te behooren. Of doet men beter de tegenwoordig geldende
scheiding eenvoudig te negeeren en zonder groepeeringen naar andere dan litteraire
maatstaf de Joodsch-Duitsche litteratuur n i e t als een afzonderlijk en afgesneden
complex van de Duitsche litteratuur te beschouwen doch enkel naar genre en
geaardheid te beoordeelen? Maar dan daagt een nieuwe vraag op, in hoeverre
werkelijk een andere geaardheid van de Joodsch-Duitsche litteratuur ook afgezien
van elke politieke constel-
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latie een afzonderlijke litteraire groepeering noodig maakt? Maar, is er dan zoo veel
overeenkomst tusschen bij voorbeeld Kafka en Zweig, Wassermann en Roth? In
laatste instantie beslist over de plaats in de Duitsche litteratuur niet de afkomst van
den auteur maar de rang, de qualiteit van het werk; voorzoover men echter terwille
van het overzicht en het begrip toch altijd met groepeeringen te maken heeft, zijn de
hier boven aangeduide onderscheidingen minder nog door historischpolitieke oorzaken
dan om psychologische redenen bruikbaar of onvermijdelijk.
De emigratie der Duitsche Joden (en der niet-Joodsche uitgewekenen, de
Katholieken die men meestal vergeet), is heden ten dage een internationaal sociaal
en economisch probleem; als psychisch probleem echter, wat het voor alles voor alle
betrokkenen is, verschijnt het het scherpst gesteld en in zijn volle tragiek in de
litteratuur. Aan het isolement, aan de ontworsteling gaan velen psychisch te gronde,
zelfs een fel cynicus als Tucholsky werd tenslotte er door tot zijn laatste
wanhoopsdaad gedreven. Een Wassermann, die zich zoo hartstochtelijk voelde wat
men hem wilde ontzeggen: Duitscher, is aan dit onherstelbaar leed niet in de laatste
plaats bezweken, aan die spanning van ‘Zwei Seelen’ te gronde gegaan. Talent alleen
is tegen een ontworsteling als de Duitsch denkende, voelende, levende Jood thans
in de ballingschap doormaakt meestal niet genoeg bestand. Het is, of deze kunstenaars
door hun verbanning een knak gekregen hebben, waar van zich ook hun kunst moeilijk
herstelt. Zij missen hun voedingsbodem of zelfs maar de hun vertrouwde atmosfeer,
de lucht die hun geest in de ballingschap inademt is anders. Alleen de grootsten, de
sterksten kunnen, en misschien pas over jaren, uit deze benarring gesterkt en gelouterd
als mensch en kunstenaar te voorschijn treden. De meesten dreigen te gronde te gaan
aan hun haat of hun leed, deels misschien aan hun materieelen nood. Misschien is
het geen toeval, dat zij in zoovele gevallen als auteur hun toevlucht hebben gezocht
bij historische stof uit een ver of nabij verleden. Wellicht was dat voor hen eer te
verwerken dan de kale, harde, eenzame werkelijkheid waarin zij zich bevinden:
sommigen zochten er de voorbeelden van hun lot, anderen een goed heenkomen voor
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hun beknelde verbeelding of hun gewonden geest. En is het te verwonderen dat deze
litteratuur die zoo onherroepelijk en onweersprekelijk Duitsche litteratuur is, uit een
Duitsche wereld van denken en voelen, zien en hooren, leven en ademen
voortgekomen, heimweelitteratuur wordt, vol verlangen naar dat prachtige land dat
alle schatten der aarde bezit, bergen en zee, rivieren en kleine romantische steden,
groene vlakten en bosschen en onafzienbare heiden. Daar ruischt iets van, telkens
en telkens weer in de werken der emigranten, zelfs in het schokkende boek van
Langhoff, bij Glaeser, bij Toller, ja bij Feuchtwanger; verlangen naar het land hunner
geboorte. Die schrijnende verbeelding van het heimwee, dat hongerig zich voeden
met herinnering, het is misschien een zwakke maar de aandoenlijkste trek in de
bittere, hatende en strijdende of resigneerende en zich afkeerende,
emigrantenlitteratuur. Waarlijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dat ‘waar
het niet gaan kan’ krijgt een diepere, tragische beteekenis in dit geval.
Wolfskehl is een dier weinige Duitsch-Joodsche dichters, die een andere Heimat
in zichzelve, in zijn volk, in zijn God heeft herkend. ‘Die Stimme spricht’ heet deze
bundel. Het is de stem van den Joodschen God, die hij gehoord heeft. Op die roepstem
gaat hij af. En of de ziel zich nog verschuilt, of zij vreest zich over te geven en zich
naakt en alleen op te maken tot dien eenzaamsten tocht, er is geen ontkomen aan,
sinds hij de stem van zijn God heeft herkend:
Wo bist Du? ‘Ich verstecke mich
Sieh, ich fürchte mich sehr!’
Ich fasse dich, ich recke dich.
Sei wach! Steh, heiliges Heer!

Zoo spreekt de Stem tot zijn knecht en bondgenoot in den aanhef van den bundel en
de gansche zin van het boek is samengedrongen in de angstig moedige woorden van
geloofsovergave aan het slot van dat eerste gedicht:
‘Hier bin ich, Herr! Herr! nimm mich!’

Er staat geen woord over actueele gebeurtenissen in dezen vromen Joodschen bundel,
geen woord over Duitschland, geen
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woord, althans met name over de Joden. Des te ontroerender is deze vurige belijdenis,
wanneer wij daar thans in de haast oud-testamentische eenvoud dier gedichten den
voornamen en hoogmoedigen dichter terugvinden, den volgeling van Stefan George,
wiens hooge droom van een nieuw Hellenendom in eigen vaderland tot een cultus
van menschelijke adel was geworden van lichaam, geest en ziel. In deze nederigste
deemoed van den enkel nog met zijn God verbonden sterveling, die uit deze late
verzen opklinkt, is van dien hoogen droom niets meer overgebleven. Wie het weten
welk een kracht van geloof dit Georgeaansche idealisme voor den dichter en zijn
volgelingen bezat, welk een apostolische geestdrift ervoor hen bezielde in dien slechts
schijnbaar gesloten kring, die immers als een verdedelde kernvorming voor een
gansch volk gedacht werd - zij zullen begrijpen hoeveel het Wolfskehl gekost moet
hebben dit gevenereerd ideaal op te geven, te erkennen dat het aan scherven lag, en
nu op weg te gaan, een anderen weg, terug tot den God van zijn ras, terug tot zijn
oerouden oorsprong. Zoo spreekt hij dan thans
Herr, lasse mich nicht fallen,
Ich kam aus dem Geheg Bin ich auf Deinen Weg?
Ist's bloß, daß ich entrinn?
Es wirft mich her und hin.
Wer sagt mir, daß ich bin
Und bin auf Deinem Weg?
Noch hebt ein Widerhallen
Der Abendflöte nach
Und leis süßer Ruch Doch preis ich den Spruch,
Doch reiß ich das Tuch:
Die letzte Schwelle brach,
Ich geh, nichts laß ich nach.
Was war's, das mir gefallen,
Was war's das nun verging?
Wem war ich zugesellt
Im bunten Zelt?
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Zerspellt, entstellt,
Wie Glas zerspringt die Welt.
Scherben erklirren. Ich bring
Ins Land nur meinen Ring.
Ins Land? Bin ich zum Wallen
Gerecht nach so viel Irregang?
Die Stimme:
Ich sah dich lang,
Ich war die Hand,
Ich hielt das Licht Du sahst mich nicht,
Warst doch am Weg im Angesicht.
In meinem Angesicht.
Du bist, ja, denn Ich Bin!
Du zogst ins Land,
Ich zog dich hin,
Ich ließ dich nimmer fallen.

In dat verlangen terug naar zijn God, terug naar zijn oerwel en oorsprong, weerklinkt
het roepen van de uiterste eenzaamheid. Om schoonheid, vorm, poëzie is het den
dichter niet meer allereerst te doen, en men weet wat dat zeggen wil bij dezen
verfijnde, dezen goudsmid en paarlenrijger. Hij stamelt en roept alleen nog de kreten
van een naakte verlaten, verlaten ziel:
Herr! Ich will zurück zu Deinem Wort.
Herr! Ich will ausschütten meinen Wein.
Herr! Ich will zu Dir, ich will fort.
Herr! Ich weiß nicht aus und nicht ein!
Ich bin allein.
Allein in leerer, atemleerer Luft,
Allein in Herzen, vor mir selber scheu.
Alle meine bunten Bälle sind verpufft,
All meine Weisheit ward Dunst und Spreu.
Ich bin arm, Gott! Neu.
Neig Dich her wie den Vätern,
Oder triff mich mit Deinem Strahl:
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Auch den ärgsten Tätern
Warst Du nah einmal.

De diepste tragiek der emigratie onthult zich bij dezen dichter, die zich als weinigen
Duitscher in hart en wezen heeft gevoeld en die zich, door elke illusie die hij eenmaal
als zekerheid beleed thans verlaten, in den schoot van eigen volk herkent en er het
oude leed aanschouwt dat zich van eeuw tot eeuw herhaalde:
Von je vertrieben, immer vom Sturm erfaßt War denn auf Erden schwerere Lebenslast?
Hat je ein Joch Nacken schwieliger gebogen?
Dunkler Führung Pflug Furchen tiefer gezogen?
War irgend Tod und Grauen je so nah?
Und dennoch sind wir da!
Und dennoch hob die Stirn sich wieder und wieder,
Und dennoch stiegen Gebet, Lobsang und Dankeslieder.
Drang nur ein Spalt Licht, Luft in stickigen Keller:
Er fand uns überm Buch, an Gottes Werken Werker.
Nie brach das Herz entzwei, was auch geschah:
Und dennoch sind wir da!

Een Duitsch dichter, Duitscher dan eenig ander, dien wij hier weer vinden als niets
anders meer dan pelgrim, balling, geloovige, Jood, en waarlijk zou men gelooven
dat zich hier de scheiding tusschen geboorteland en oergrond voltrokken heeft, ware
het niet dat dit visioen van het eeuwig opgejaagde, door eeuwen en werelden
voortgedreven volk zich onthulde in de Duitsche t a a l , met zulk een innigheid,
overtuiging en meesterschap, dat alleen daarin het kenteeken en bewijs van den in
Duitschland geborene, getogene en gewortelde onherroepelijk overgebleven is.
Wir ziehn
Fragt nicht: wohin?
Wir ziehn
Wir ziehn, so ward uns aufgetragen
Seit Ur-Urvätertagen.
Abram zog, Jakob zog,
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Alle zogen,
Zogen ins Land, zogen vom Land,
Alle gebogen
Überm Pfad der Fahrenden,
Nimmer sich bewahrenden.
Alle zogen, Stab in wegharter Hand,
Verheißung im Herzen, im Blicke Ihn,
Unsern Gott, der uns hieß, fürder und fürder ziehn.
Ziehn nach dem einen einzigen Ziel Schauriges Rasten, wo's Ihm gefiel,
Seltsames Wandern zum Rhein vom Nil.
Wandern lange im Bangen,
Bis Quellen sprangen
Karge Quellen
Für unstet ruhlose Rast Und doch hatte ich vor jenen Fuß gefaßt
Die nun mich jagen, blieb ich doch Gast,
Im Land der andern Gast.
Unausdenkbar lang hab ich dort geruht,
Weiß doch nie wie Ruhen Ruhen tut.
Unsre Ruh war getränkt mit Tränen Schweiß und Blut:
Ein jäher Blitz brach Sie entzwei
In einem Schrei:
Vorbei vorbei!
Eben als mitten die Sonne schien Wir ziehn.
Wieder drängt er uns,
Wieder verhängt Er uns
Seinen ewigen Fug:
Den Weiterzug,
Den Weiterzug!

Hoog boven het woeden van den actueelen strijd, ver boven alle haatdragendheid,
vervolging en vergelding verheven, klinkt hier het antwoord op het tragisch lot van
hen die tot twee volkeren behooren, in de herkenning hunner tragiek en het besef dat
geen uittocht zin heeft die niet terugvoert tot de oudste oorsprong en het diepst,
onvervreemdbaar geloof.
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Avondoverpeinzing
Door Theo van Baaren
Nog is gestild niet, wat mijn dag bewoog,
de wrange zorg om brood en melk voor morgen;
nog flakkert diep en in een hoek verborgen
het wreede vuur, dat mij gestaag verbrandt.
Ik ben een land,
waarin de oorlog woedt,
dat uitgeput den vijand voeden moet.
Ik ben een halm, die langs de straatweg staat,
waar voet na voet gedurig over gaat.
Maar elke oorlog vindt een eindlijk end
en elke halm richt zich vertrapt weer op.
Zoo doe ik ook, en elken avond wend
ik mij opnieuw met open hart tot God.
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Een figuur
Door Prof. Dr. M.C. v. Mourik Broekman
Etwas seltenes ergibt sich,
Ein Jüngling, der wird siebzig.

Dit rijmpje, dat wij als uitgangspunt voor een bespreking nemen, was de inhoud van
een telegram van hulde op den zeventigsten jaardag van Johannes Müller, die in 1864
is geboren. Wie is Johannes Müller? De slotvoogd van Elmau. Het kasteel Elmau,
Post Klais, Oberbayern, ligt tusschen München en Innsbrück, iets terzijde van den
grooten heirweg in een prachtige eenzaamheid van gebergten. Van origine theoloog
is hij buiten kerkelijk verband gebleven, maar hij heeft als schrijver en redenaar,
bovenal als leider van een geestelijke retraite, vroeger in het Mainland, sedert 1916
in Beieren, een grooten invloed geoefend. De laatste jaren is de aandacht sterk op
hem gericht door de verschijning van een boek van den literator Erich Ebermayer
‘Werkzeug in Gottes Hand’, dat in veler handen is gekomen, ook in een Hollandsche
vertaling1).
Dit boek is erg ingeslagen. Het teekent het leven van allerlei personen, rondom
Johannes Müller gegroepeerd, op genoemd slot; geeft een uitbeelding van den gang
van zaken aldaar; biedt in romanvorm gekleed een schets van hetgeen gezegd en
beoogd wordt door den leider. Ontegenzeggelijk heeft het bijzondere kwaliteiten van
typeering. Alles leeft in het boek. Ten voeten uit worden der Müller en de Hausdame
Fräulein von Hauck, ‘die Hauck’, geteekend; de uitbeelding van den gang van zaken
is zoo echt, dat wie in Elmau geweest is, wel getroffen moet zijn door het fijne
waarnemingsvermogen van den schrijver; de schets van hetgeen aldaar gezegd en
beoogd wordt, geeft zoo veel dat bevestigd wordt door hetgeen men in de geschriften
van Johannes Müller aan-

1) Van J.W. Kuiper, uitgeverij ‘De Driehoek’, Bosch en Duin.
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treft, dat men er een betrouwbare gids in kan vinden ter kennismaking met het
merkwaardige geestelijke internaat dat Elmau heet. Als roman is het een boek van
Wahrheit und Dichtung, dit wil zeggen dat er stukken geschiedenis in voorkomen,
die niet werkelijk gebeurd zijn, maar daarom naar zin en strekking wel waar kunnen
zijn. Dat dit onderscheid niet zuiver gevoeld is, lijkt mij de verklaring van een
misverstand dat zich geuit heeft in een reeks recensies in ons land, waarin menschen
die Elmau een goed hart toedragen met verontwaardiging zijn opgekomen tegen een
verhaal aan het slot van het boek, dat van een reis van Johannes Müller met een jong
meisje dat op Elmau een werkzame positie innam vertelt. Deze episode is als een
‘schandaaltje’ opgevat en men zag er de eer van Müller door aangetast. Wij kunnen
ons best voorstellen, dat vooral degenen die geneigd zijn een traditioneelen maatstaf
van degelijkheid en deugdelijkheid aan te leggen, hier tegen het verhaal zijn
opgeloopen, en verontwaardigd hebben uitgeroepen dat zoo de door hen geëerde
man niet kon zijn. Müller heeft later zelf dit gedeelte afgewezen, trouwens verder
ook het boek in een schrijven aan de redactie van het Algemeen Weekblad voor
Christendom en Cultuur gedesavoueerd. Hij oordeelt, dat de lezers een verkeerden
indruk zullen krijgen van wat het leven aldaar is. Dit oordeel begrijpen wij voor ons
niet, want al is mijn verblijf maar van korten duur geweest, het boek na afloop lezende
heb ik een hoogst frappante gelijkenis gevonden tusschen wat ik opmerkte en van
anderen vernam, en hetgeen Ebermayer voor oogen stelt. Deze geeft o.i. geen onjuiste
of verdraaide voorstelling van zaken; veeleer lijkt het mij dat het buitengemeen raak
is wat hij schrijft. Wat bedoelde episode betreft, waarop wij wezen, zeker zal die
onhistorisch zijn, maar zij kan heel wel passen in het kader van het geheel. Het trof
mij, dat juist een paar vrouwelijke beoordeelaarsters in de recensies, die wij onder
de oogen hebben gehad, geen aanstoot hebben genomen. Ik geloof met recht, want
het verhaal zelf geeft ten eerste geen schandaal weer, en doet tevens goed begrijpen
wat de beteekenis van Eros is in het bestaan van personen, ook bijzondere - of
misschien liever nog: juist bijzondere personen. Wie Ebermayer's boek met begrip
leest, zal moeten erkennen dat
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hoe snaaks en spottend hier en daar ook opmerkingen worden gemaakt, het van een
bijzonderen eerbied voor den leider getuigt, en dat het nergens frivool is te noemen.
Maar nu van dit thema afstappende, mede aan de hand van Ebermayer's biografie
willen wij iets meer begrijpen van wat in dat Elmau geschiedt. Wij gebruikten reeds
den naam geestelijke retraîte. Men moet zich daarbij niet de voorstelling vormen van
een louter spiritueele teruggetrokkenheid in de eenzaamheid, waartoe het afgelegen
oord de geschikte wijkplaats zou zijn. Men vindt een prachtig gebouw, dat uiterlijk
wat aan een klooster doet denken, massief als het is, vierkant van vorm. Het moet
een groot architect zijn geweest, die zoo harmonisch ook den binnenbouw heeft
ontworpen: de eetzaal, de zeldzaam mooie feest-danszaal, de recreatiezaal: alles
royaal en toch eenvoudig. Het geheel is met smaak ingericht; al de zit-slaapkamers
zijn behagelijk. Een klooster is het niet, daarvoor is het te wereldsch; een hotel is het
ook niet, daarvoor is de indruk te ernstig. Wel kan ieder er vrij komen en gaan; men
bestelt zijn kamers en verdwijnt als in een hotel. En toch is het anders. Dit ligt èn
aan de bezoekers èn aan de organisatie, meer nog aan den achtergrond van dit alles.
Er komen menschen uit vele oorden, zij het dat het voornamelijk Duitschers zijn.
Een internationaal gezelschap; geregeld schijnen er Hollanders toe te behooren.
Aangezien een ieder er komt met een bepaalden geestelijken inslag, een wensch om
aldaar iets te ontvangen, althans daarmede kennis te maken, verschijnen er niet wie
in een groot hotel overheerschend aanwezig plegen te zijn. Hoewel de ‘wereld’ wel
in Elmau is doorgedrongen is het er niet mondain; hoewel men er veel genoegen kan
beleven, vooral ook door sport, is het niet de plaats voor pretmenschen. Er is het
aangename van een geestelijk beschaafd milieu. Ieder, die er komt is vrij, toch is
men op elkander aangewezen, een gemakkelijk saambindend verkeer ontstaat zooals
men dat in Woodbrooke-, Oxford-beweging en dergelijke ook vindt. Aan tafel wordt
een soort schuifsysteem gevolgd; elken dag vindt men op een platten grond
aangegeven, waar men dan zit, zoodat men beurtelings met velen kennismaakt.
Echter, zonder zich aan elkander voor te stellen. ‘Der Name macht ja nichts’. Hoe
on-hollandsch!
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Dit sluit natuurlijk niet uit, dat men bij langer verblijf ook elkaars milieu van leven
wel nader kan leeren kennen.
Een van de aardige dingen van dit hotel is het stelsel der Helferinnen. Geen kellners,
maar een keur van met zorg gekozen beschaafde meisjes, die aan tafel en door verdere
bediening hare zorgen aan de gasten wijden. Men zou kunnen zeggen: dit is een
trouvaille. Allicht toe te schrijven aan den heer Müller, die een bij uitstek praktisch
man schijnt te zijn, een organisator. Men vindt wel eens, dat hij te veel zaken-man
is; o.a. de meisjes die daar een zwaren dienst hebben, betalen elke maand nog een
vrij hooge som om dit te mogen doen. Toch is er altijd uit verschillende landen veel
meer aanvraag dan er plaatsen vrij zijn. Het wordt gezien als een opvoedende
werkgemeenschap, die een sterk zedelijk-vormenden kant heeft. Elken morgen ontbijt
de heer Müller met zijn Helferinnen; deze eenvoudige omgang wordt ten zeerste
gewaardeerd. Op Zondagochtend worden de gasten gewekt door den zingenden
rondgang der meisjes, die als een processie door het gebouw gaan, en religieuse èn
vrolijke liederen ten gehoore brengen. Zeker geen gewoon hotel.
En nu de hôtelier. Laten wij hem maar liever den slotvoogd blijven noemen. Of
den leider, al raakt dit woord wat afgetrapt. In ieder geval is Johannes Müller de ziel
van alles. Geen direct imposante gestalte. Toen hij eenige jaren geleden eens een
voordrachten-tourneé door ons land maakte, schreef een blad dat hij meer op een
Beierschen koetsier leek dan op een geleerde. Klein, gedrongen in zijn schouders,
maar een sprekende kop. Niet oneerbiedig gezegd. Met zware wenkbrauwen, een
geweldige ouderwetsche Schnurbart à la Bismarck. Ebermayer doet iemand zeggen,
dat hij op een zeehond lijkt. Inderdaad, maar dan leidt de vergelijking ook tot het
beeld van een wat brieschenden zeehond, die net uit het water opduikt en zich
uitschudt. Overdrachtelijk gesproken doet hij dat, als hij zijn voordrachten houdt,
als regel op Zondagmorgen en eens in de week, en vooral als hij zijn vragenmiddagen
geeft. Dan beantwoordt hij schriftelijk gestelde vragen. Hoe anders doet hij dat dan
b.v. Krishnamurti; waarin mede een verschil van aard tusschen oosterling en
westerling uitkomt. De eerste rustig en diepzinnig, ook persoonlijk, maar uiterlijk
zonder veel
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gebaar; de laatste eveneens beheerscht, maar van tijd tot tijd blaast hij. Johannes
Müller kan geweldig uitpakken over menschen en toestanden, ook de vragenstellers
uitkleeden. Alles schijnt à l'improviste gezegd te worden, maar dit zegt niet dat er
geen ernstig nadenken aan ten grondslag ligt. Een belangrijk deel zijner bijdragen
in de tegenwoordig heetende ‘Grüne Blätter’ zijn stenografisch opgenomen verslagen.
Series voordrachten worden wel gebundeld of in boekvorm uitgegeven. Men ziet
voortdurend gasten rondloopen met afleveringen, hun vademecum tijdens hun
geestelijke kuur. Er is een grapje, dat ook door Müller zeer gewaardeerd heet, dat
een chirurg Kurgasten na hun terugkomst van Elmau te opereeren heeft wegens
maagbezwaren en dat hij dan altijd zooveel onverteerde grüne Blätter aantreft.
Met dat al, in hetgeen hij zegt en schrijft, heeft hij in den loop der jaren honderden
en duizenden bereikt; geleerden en ongeleerden - de beroemde Adolf von Harnack
is een der geregeld terugkeerende gasten geweest - heeft hij hen aan zich gebonden.
Maar met de bedoeling om hen tot zelfbevrijding te brengen. Dit is, geloof ik, het
kernpunt zijner arbeidzaamheid te noemen, dat hij de menschen tot bevrijding brengt
uit hun benauwenissen en hen weer leert waarlijk te leven. Vele zoekenden en zieken
hebben hun toevlucht in zijn omgeving gezocht en blijkbaar ten deele gevonden, wat
zij bewust of onbewust zochten. Verdringingen, complexen, waarin zoo velen in den
modernen tijd verstrikt zijn, moeten doorbroken worden. Zonder dat men van een
psychiatrische behandeling spreken kan, is er toch veel denken en doen, dat verwant
is aan wat de individualpsychologen beoogen; alleen komt men de geijkte
school-terminologieën niet tegen, en is er de eenvoudiger opzet van een meer
collectieve beïnvloeding, het scheppen van een geest die de steun-behoevenden
sterken zal.
Wij kunnen ons wel een voorstelling vormen van den invloed, die van den leider
van Elmau uitgaat en daarin enkele gegevens onderscheiden. Allereerst is daar de
fascineerende invloed van een persoonlijkheid. Die een stempel drukt op zijn
omgeving zoo sterk, dat men heel spoedig zijn afwezigheid bemerkt zoo goed als
zijn aanwezigheid. Het eerste is niet minder kenmerkend voor een invloed als het
tweede. Op

Het Kouter. Jaargang 1

438
uiterlijke gegevens berust hij niet, niet op wat men een charmant mensch noemt of
op kwaliteiten van welsprekendheid. Iemand in Ebermayer's boek ziet door den schijn
heen en spreekt van zijn schöne Häszlichkeit. En bindend is zijn getuigenis zeker,
deze wordt tot welsprekendheid zonder oratorie. Een tweede ding is de vrije vorm
zijner beïnvloeding. Als men naar Müller luistert, krijgt men direct den indruk van
een mensch die tot menschen spreekt. Alles is onconventioneel, rechtstreeks in zijn
optreden. Van mooi-doenerij is geen sprake, evenmin van eenige sentimentaliteit.
Wel is er een sterke maar ingehouden gevoeligheid in zijn gesproken en geschreven
woord. Dit is een groote kwaliteit. Iemand, die een taak te vervullen heeft als hij,
moet in staat zijn om menschen tot zich te doen komen, maar ook om ze op een
afstand te houden. Daar als elders krijgt men natuurlijk zich opdringende en zich
gewichtig vindende lieden, die egocentrisch overmatige belangstelling vragen.
Blijkbaar bezit Johannes Müller een groot talent om vliegen van zich af te slaan.
Mag men Ebermayer gelooven, dan heeft hij het zwaar te stellen met ‘die ewige
Fragerei’. Alle mogelijke en onmogelijke vragen worden hem voorgelegd: of men
dit zoo en dat aldus moet doen. Na de verschijning van een Heft zijner Blätter komen
ettelijke brieven binnen, wat hij eigenlijk hiermee en daarmee bedoelt. Vermoedelijk
niet met Duitsche grondigheid, maar met den Franschen slag werkt hij zich door
deze hindernissen heen. Een ieder heeft tenslotte zèlf uit te maken, wat de
consekwenties worden van Müller's levens-leer voor hem.
Die leer is bovenal de verkondiging van een levensgeloof. Gelooft in het leven,
en durft te leven. Leeft zelfs gevaarlijk. ‘Leben will er euch verschaffen, das
wahrhaftige, strömende göttliche Leben, von dem ihr alle überhaupt noch keine
Ahnung habt’. Een uitroep van hemzelf: ‘Sterben - sofort! Aber leben und tot sein,
- niemals!’ Teekenend is, wat over heldhaftig leven gezegd wordt in een door den
heer B. Jalink vertaald werkje ‘Hoe komen wij met het leven in het reine?’1) Na
opgemerkt te hebben, hoeveel menschen onder het leven

1) Eveneens verschenen bij de reeds genoemde uitgeverij ‘De Driehoek’, tevoren reeds
opgenomen in een periodiek dier uitgeverij ‘Perspectieven van wordende Cultuur’.
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lijden, door het leven vervallen en verbruikt zijn, schrijft hij: ‘Doch wanneer de mens
in 't geheel niet aan zich zelf denkt, doch slechts staat voor de geweldige taak van
zijn leven - en er tot berstens toe vol van is, hoe hij haar zodanig meester zal worden,
dat het een werk, een levenswerk wordt in de hoogste zin van het woord, wanneer
slechts deze éne gedachte hem bezielt, hoe hij het korte avontuur van zijn leven zal
bestaan, hoe hij de proef, die het bevat, zal afleggen, hoe hij al, wat er aan talenten
en vaardigheden in hem sluimert, tot ontplooiïng zal brengen, ze inschakelen, ze
omzetten, niet voor zich zelf, doch om 's levens wil, ter wille van de menswording
der ganse gemeenschap, wanneer iemand zó staat, dan wordt hij van jaar tot jaar
steeds vrijer, steeds vrolijker, sterker, overmoediger, steeds zorgelozer, steeds meer
onbevreesd, steeds behendiger, zekerder van de overwinning, steeds groter en
heldhaftiger, wat er ook komen mag. Want het is immers totaal onverschillig, wat
het leven hem brengt. Alles is een taak, waaraan hij zijn krachten tonen, waaraan hij
groeien kan. Elke levenseis is een mogelijkheid, een stap vooruit te komen op het
pad der menswording. Hoe moet de mensheid trouwens ook anders tot voleinding
komen, dan op deze wijze, dat zoveel mogelijk mensen elke eis, die het leven hun
stelt, gebruiken om in de ontwikkeling der mensheid een stap voorwaarts te doen!
Zó alleen leven wij waarlijk voor het geheel.’
Tegen egocentriciteit en egoïsme gekeerd, geeft dit inzicht wel een individualisme
weer. Door mènschen moet de menschheid leven.
Nauw verband met zijn levensleer houdt zijn Godsleer. Van léér kan men eigenlijk
in geen van beide gevallen spreken. Er is te denken aan levens- en Godsgetuigenis.
God is voor Müller het leven, in zijn wezen gegrepen. God is de Kracht in het leven.
God en Leven, God en Natuur zijn vrijwel identiek. Theoretisch zal men zijn
beschouwingen eer pantheïstisch dan theïstisch kunnen achten. Echter is dit een
theologisch te bepalen onderscheid, en Müller vertelt dat hij in een veertigjarig zoeken
naar het Koninkrijk Gods zijn theologie, als hij die ooit bezeten heeft, geheel verloren
heeft. Het is niet moeilijk een handvol uitspraken als een bloemlezing uit zijn
geschriften
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aan te bieden, welke in ons indrukken wekken omtrent zijn geloofsvisie. ‘Ich empfehle
Sie Gott. Oder dem Leben, das ist dasselbe’, een zeggen uit Ebermayer's boek. En
uit andere geschriften, van hemzelf: ‘Gott ergreift uns nur im gegenwärtigen
Augenblick’; ‘Die Gottheit ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten; sie ist
im Werdenden und Sichverwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarrten’.
In het laatste ligt een strekking, want dergelijke woorden richten zich tot menschen,
die opgewekt worden om hun leven levend te maken. Daarin werken zij Gods werk
in zich. Het komt ons voor, dat Müller's Godsprediking geheel en al God in verband
met den mensch ziet, geenerlei kosmisch aspect heeft.
De mensch, het komt er op aan dat deze op een menschwaardige wijze leeft. Hij
kan op allerlei wijze het zijne bereiken, en Müller's individualisme is er verre van af
om menschen in eenzelfde gareel te spannen; ieder moet juist den weg gaan dien hij
zichzelf banen kan. Maar dit moet dan ook geschieden in een besef van overgave
aan het Leven, aan God. Daarbij heeft men zichzelf nederig bereid te maken tot
dienen van het leven. Dit is wellicht een der voortreffelijkste dingen van Müller's
invloed te Elmau, dat hij de menschen stevig op hun eigen voeten zet, en dat hij hen
afleert zichzelf belangrijk te vinden. Wederom uit Ebermayer een kenschetsing:
‘Klein sollen sie erst mal werden. Ganz klein. Das Niederste mit Leidenschaft tun,
- das wird Sie vielleicht befreien von der grauenhaften Ichsucht Ihres Daseins. Sie
drehen sich ja fortgesetzt um sich selbst. Sie leben ja nur nach innen, nur für sich.
Geben Sie sich einen Ruck. Werfen Sie das Steuer herum. Vergessen Sie ein für
allemal sich und Ihre Sorgen und Nöten, Ihren Ehrgeiz, Ihre Hoffnungen. Seien Sie
endlich einmal nur für die anderen da. Schalten Sie sich aus. Und alles wird gut
werden’. Nog een paar voorstellingen. ‘Was Gott mit Ihnen vorhat, weisz kein
Mensch, am wenigsten wissen Sie selbst es. Aber so, wie Sie sich jetzt einstellen, so
verbohrt und verzürnt, so kann das Schicksal - oder Gott - überhaupt nichts met Ihnen
anfangen. So sind Sie absolut unbrauchbar, für alles’; ‘Die Feigheit der Menschen
vor ihrem Schicksal ist grenzenlos’.
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Hoe staat het nu met de verwezenlijking dezer gedachten in het leven der bezoekers?
Uiteraard valt daarvan niet veel te zeggen, omdat geestelijke invloeden niet direct
meetbaar zijn. Dat velen geregeld terugkomen, is een bewijs dat menigeen telkens
opnieuw den stimulans zoekt gelegen in het milieu van Elmau, bovenal uitgaande
van Johannes Müller. Onderlinge gesprekken zullen helpen om hetgeen men
gezamenlijk ondergaat bij elkander vast te hechten. Daarin is altijd de beteekenis
gelegen van samenkomsten, conferenties, conventikelen. Dat deze en gene zich niet
bevredigd gevoelt, en zegt niet terug te zullen komen, kan men te Elmau om zich
heen hooren opmerken. Uiterlijk genomen is het leven der gasten in het slot gewoon;
het lijkt meer op dat in een hotel dan in een klooster. Wie de avonden meemaakt in
de feestzaal zal dat grif toegeven. Afgezien van nu en dan zeer waardevolle
muziekavonden zijn drie avonden der week gewijd aan dans, waarbij de meer dan
zeventig-jarige Müller de voordanser en ceremoniemeester is. Aldaar verschijnt hij
in de gemakkelijke dracht van den Beierschen boer, met korte broek, bloote knieën,
lichte kousen, gekleurd jasje over het hagelwitte overhemd. Die dracht is daar
algemeen, in colbert of smoking kan men niet recht meedoen; spoedig zullen de
nieuwelingen, die overdag beginnen in ski- of sportcostuum rond te loopen zich deze
kleurige garderobe aanschaffen om 's avonds op het appèl te zijn. Er is geen fleuriger
schouwspel denkbaar dan het dansen op Elmau. Er is daarover ook heel wat te doen
bij degenen, die het nog van den buitenkant naderen: het lijkt niet-geestelijk vormend
en licht modern-mondain. Toch hecht Müller groote waarde aan deze instelling, die
feitelijk bij de kuur behoort, waaraan men zich aldaar onderwerpt. Want hij acht
weinig dingen zoo zelf-bevrijdend, om los te komen van zichzelf en zijn muizenissen
dan de luchtige rythmische dans. Maar dan moet het ook niet zijn de moderne
jazz-foxtrott, ontaarding van een decadenten tijd, maar de ouderwetsche snelle
bewegelijkheid van de wals. In een hevig tempo wordt de quadrille gedanst. En
verder zijn er alleraardigste dansen, die vermoedelijk Beiersche of andere landelijke
volksdansen zijn. De hotelier voert zijn troepen aan, waartoe behalve de gasten de
Helferinnen behooren. Fluisterstemmen
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verkondigen, dat de heer Müller wel weet wat hij doet, en dat hij een dorado heeft
geschapen voor jonge nog niet gehuwde mannen daar op dat kasteel, dat van alles
tegelijk is, waar de aesthetica niet verwaarloosd is terwille van de ethica, en waar
het leven in sprankelende veelzijdigheid de menschen opwekt om te leven. Echter
dat alles, met een onmiskenbaar diepen ondergrond van denken en bedoelen.
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Natuurwetenschap en wereldbeschouwing
door Dr. J.H. Oort
Dr. J.C. Proost-Thoden van Velzen. De Relativiteitstheorie en haar
beteekenis voor onze levensbeschouwing1).
Wat de schrijfster met dit, voor den ontwikkelden leek geschreven boek beoogd heeft
wordt op verschillende plaatsen duidelijk uiteengezet. Het concentreert zich om het
z.g. vraagstuk van den vrijen wil en om moeilijkheden welke de ontwikkeling van
het natuurwetenschappelijk denken op den weg van het geloof in een goddelijk doel
der wereld gelegd heeft. Voor de schrijfster, en waarschijnlijk voor vele anderen met
haar, gaf de z.g. klassieke natuurkunde aanleiding tot een diep ingrijpend conflict,
van het physische resultaat dat iedere volgende toestand geheel bepaald is door den
voorafgaanden en daar dus noodzakelijk uit volgt, met een gevoel van innerlijke
zekerheid dat de mensch vrij is om te kiezen tusschen verschillende mogelijkheden.
Stelt men zich op het standpunt der klassieke natuurkunde dan is ieder besluit dat
wij nemen, iedere daad dien wij volvoeren volkomen van te voren bepaald:
‘Daad is niet meer, wat wij in het woord daad voelen, a c t i e f handelen. De daad
van een mensch blijkt een verschijnsel, een gebeuren. De daad is hier geen schepping,
geen vormgeving uit de oneindig vele mogelijkheden, die de ongevormde materie
omvat; een oordeel over de daad, nadat zij gedaan is, is onmogelijk. Ondanks alle
verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt alle verantwoordelijkheid.
De gevolgen die deze wereldbeschouwing voor onze levenshouding hebben moet,
zijn wel duidelijk. Een volkomen afsterven op den duur van alle
verantwoordelijkheidsbesef. Indien werkelijk deze levensbeschouwing tot de mensch
doordringt, dan is zij doodelijk.
Natuurlijk kan dat niet goed zijn. Alles in ons, juist al die medebepalende factoren,
als ons verantwoordelijkheidsbesef,

1) Van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V., Arnhem 1936, 162 pp.; prijs f 2.90,
geb. f 3.90.
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ons geloof in een levensopdracht, onze overtuiging dat wij actief handelen, al deze
geestelijke gegevens van ons, verzetten zich tegen een dergelijk resultaat der
wetenschap. Er rijst een c o n f l i c t tusschen een deel van onze psyche en het resultaat
van de onderzoekingen van een ander deel ervan, het verstandelijke. Dan moet er
iets niet in orde zijn. Dat kan men niet zoo aanvaarden; ons verstand alleen al kan
dàt niet ononderzocht laten, moèt zoeken naar een oplossing, een ‘verklaring’1).
Het is een goede gedachte van de schrijfster geweest om dit boek, na een
suggestieve inleiding over het begrip ‘wetenschap’, te doen aanvangen met een
bespreking van de wereldbeschouwing van Aristoteles en de daarmee verband
houdende philosophie van het oude Christendom tot in de Middeleeuwen. Hierin
vindt men een harmonie tusschen wereld- en levensbeschouwing zooals sinds de
ontwikkeling der natuurwetenschap in de zestiende eeuw niet meer gevonden wordt.
De kracht die in Aristoteles' visie in laatste instantie verschijnselen en handelingen
richt, is de Goddelijke geest, ‘de voortdurende beweegkracht, de voortdurende
schepper, die uit de vele mogelijkheden eene tot werkelijkheid maakt volgens een
allesbeheerschend einddoel. Hier benaderen wij dan de andere grens van deze ordening
der verschijnselen, de bovenste grens, die volledige doelverwerkelijking is. Deze is
de vorm, die niet meer mogelijkheid voor nog hoogere vorm kan zijn, de reine vorm,
de Godheid’2).
In het volgende gedeelte wordt geschetst hoe de onderzoekingen van Copernicus,
diens pleidooi tegen het geo- en homocentrisch heelal van Aristoteles en Ptolemaeus
het begin vormden van een reeks van beschouwingen die ten slotte tot den val van
dit wereldbeeld leidden en hoe zich daarop de wat de schrijfster noemt ‘klassieke’
(wij zouden ook kunnen zeggen ‘mechanistische’) natuurwetenschap ontwikkelde.
Daar deze hoofdstukken tot op zekere hoogte bedoeld zijn als voorbereiding voor
de latere beschouwingen over de relativiteitstheorie wordt het betoog in hoofdzaak
geconcentreerd op de z.g. macroscopische verschijnselen waarin de algemeene
gravitatie of zwaartekracht de hoofdrol speelt. Aan de hand van een

1) Pp. 97, 98 en 99.
2) pp. 23 en 24.
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nogal hypothetische beschouwing over de vermoedelijke ontwikkelingsgeschiedenis
van het heelal wordt getoond hoe deze gravitatie-kracht beschouwd kan worden als
de werkende oorzaak die de gansche evolutie der wereld bepaalt. Voor een doel is
hier geen plaats: ‘noodwendig volgt het wordingsproces uit de begintoestand, waar
de physica als het “gegevene” van uitgaat; het is daarin reeds volkomen besloten.’
In een veertigtal pagina's wordt vervolgens het ontstaan van Einstein's
relativiteitstheorie beschreven en wordt getracht zelfs voor den geheel oningewijden
lezer de meest wezenlijke karaktertrekken van deze theorie te belichten en beteekenis
te geven. Wij lezen over de geboorte der theorie uit het experiment van Michelson
en Morley en de z.g. Lorentz-contractie, van den voorstellingsinhoud die Minkowsky
op zoo geniale wijze aan de speciale relativiteitstheorie heeft verbonden, van Einstein's
nieuwe inzicht in het karakter der algemeene gravitatie- (aantrekkings-) kracht, van
het uitdijend heelal en zelfs, in uiterst vagen vorm, van Weyl's abstracte
beschouwingen over de structuur der physische wereld; dit alles tezamen wellicht
een te zware dosis diepgaande nieuwe problemen voor een onvoorbereiden lezer.
Het is zeker geen gemakkelijke taak in kort bestek voor een niet-deskundigen lezer
deze problemen zoo uiteen te zetten dat hij althans het essentieele ervan aan kan
voelen. Dit hoofdstuk, evenals de meeste voorafgaanden trouwens, getuigt van den
ernstigen wil der schrijfster om het geheel van de ontwikkeling der natuurwetenschap
en haar invloed op de levenshouding van den mensch te overzien en van een gave
om dit alles voor haar lezers levend te maken door een belichting der groote wetten.
Het ligt in den aard der zaak dat bij de behandeling van een zoo uitgebreid onderwerp
veel vaag en voor een nadenkend lezer onbevredigd blijven moet, een bezwaar dat
zich nog sterker zal hebben doen gevoelen in het hoofdstuk waarin de entropie-wet
en de quantenmechanica beschouwd worden en een aantal technische begrippen
zonder voldoende toelichting ingevoerd worden. Dat gedeelte draagt echter in de
structuur van Mevrouw Proost's boek een eenigszins bijkomstig karakter. Wat de
relativiteitstheorie zelve betreft vraag ik mij af of bij het stempel van algemeenheid
en alomvattendheid der
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natuurkunde, dat dit boek heeft, niet wellicht ten onrechte de indruk gevestigd wordt
dat met de relativiteitstheorie de diepste grond der geheele physische wereld
blootgelegd zou zijn.
Wij komen nu tot het laatste gedeelte, dat in zekeren zin als de kern van het boek
beschouwd moet worden. In een hoofdstuk getiteld: ‘De beteekenis van het nieuwe
physische wereldbeeld voor onze levensbeschouwing’, doet de schrijfster een poging
om met hulp van de grondgedachten der relativiteitstheorie te komen tot een bevrijding
van het haar door de gedetermineerdheid van het physisch gebeuren opgedrongen
innerlijke conflict, hetwelk den achtergrond van haar werk vormt.
Zij is het, mijns inziens terecht, oneens met hen die in de kort geleden door
Heisenberg en anderen ontdekte principieele ongedetermineerdheid der atomaire
verschijnselen een oplossing meenen te zien voor het probleem der wilsvrijheid. Zij
ziet den oorsprong der moeilijkheid in het toekennen van een absolute, metaphysische
beteekenis aan den t i j d , een idee versterkt door de opkomst der klassieke
natuurkunde, waarvan het tijdsbegrip een der hechte peilers was. De relativiteitstheorie
met haar heldere en scherpe belichting van dit begrip en van het relatieve karakter
daarvan, zou hierin uitkomst gebracht hebben. Het inordenen van gebeurtenissen in
den tijd, toekomst en verleden, zijn gebonden aan bepaalde voorstellingen van ons
bewustzijn, een absolute geldigheid en beteekenis hebben zij niet. Het heeft dan ook
geen zin in de opeenvolging van onze handelingen en besluiten in den tijd of in de
toekomst der wereld de verwerkelijking van een bovenmenschelijk, Goddelijk doel
te zoeken: ‘Een eventueel doel en een zin van alles’ zoo schrijft Mevrouw Proost,
‘mag men dan ook niet in deze gemeten relatieve tijd geordend denken. Een Goddelijk
doel, dat door de w o r d i n g van de wereld b e r e i k t zou moeten worden, impliceert,
dat de stadia, waarin dit doel verwerkelijkt wordt, in de door ons gemeten tijd
geordend zouden zijn. Een dergelijke relatieve ordening kan echter geen beteekenis
hebben voor een Goddelijk doel.’
Ik moet, met eenige aarzeling wegens mijn onkunde van de gedachten der vele
wijsgeeren die zich in deze problemen verdiept hebben, bekennen dat dit hoofdstuk
mij in hooge mate
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vaag en onbevredigend schijnt. Het komt me voor (om met een meer technische
opmerking te beginnen) dat in dit hoofdstuk de ‘betrekkelijkheid’ van de relativiteit
van den tijd niet duidelijk naar voren gebracht is. Al ontheft de relativiteitstheorie
ons van den dwang den door één waarnemer gemeten tijd als absoluten en overal
geldenden tijd te aanvaarden, er blijft daarnaast toch voor ieder object een ordening
der avonturen van dat object die absoluut is, n.l. die ordening die we krijgen als we
den z.g. ‘eigen’ tijd van het object, of wel de intervallen in de tijdruimte, als basis
nemen. Eveneens bestaat voor zoo'n bepaald object (bijvoorbeeld de aarde met haar
bewoners) zeker nog een absolute toekomst en een absoluut verleden, al is de grens
tusschen beide wat vager dan men aanvankelijk meende.
Maar, afgezien hiervan, kan ik niet inzien hoe deze beschouwingen een oplossing
kunnen geven voor het in het brandpunt van het boek gestelde conflict. Het is mij
niet duidelijk hoe de erkenning van de betrekkelijkheid van het tijdsbegrip ons zou
kunnen helpen om ons naar behooren verantwoordelijk te gaan voelen voor onze
daden en besluiten indien wij te voren aan die verantwoordelijkheid waren gaan
twijfelen, of hoe deze erkenning ons zal leeren de werking van een Goddelijken geest
in ons leven beter te rijmen met ons door het natuurwetenschappelijk en wijsgeerig
denken beïnvloed inzicht.
Ik twijfel er ook aan of het wel zoozeer de natuurkundige en wijsgeerige
ontwikkeling van het t i j d s b e g r i p geweest is die het vertrouwen in de z.g. ‘vrijheid’
van onze wilsbesluiten aan het wankelen gebracht heeft. Naar mijn gevoel was het
meer het toenemend begrip van den samenhang tusschen geestelijke en materieele
verschijnselen en het duidelijk-worden dat het causale verband dat wij kennen voor
de materieele verschijnselen ook gelden moet voor de geestelijke, die daarvan een
ander aspect zijn. Indien daarbij een conflict ontstaan is met ‘innerlijke zekerheden’,
dan was dit mijns inziens meer het gevolg van een overschatting van de ken-methoden
der natuurwetenschap en een over-het-hoofd-zien van het feit dat er nog andere
ken-methoden zijn, dan van het toekennen van een te ver-strekkende beteekenis aan
bepaalde natuurkundige begrippen.
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Boekbespreking
Wahrheit und Lüge des Kommunismus v. N. Berdiajew. Vita Nova Verlag,
Luzern 1934.
Dit geschrift is niet groot (135 blz.), maar enorm inhoudrijk. Het vervalt in vier
deelen, drie hoofdstukken en een aanhangsel. De innerlijke samenhang der vier
gedeelten is zoo duidelijk, dat dit ten volle opweegt tegen het feit, dat nog al
verschillende onderwerpen worden behandeld. De titel van het eerste hoofdstuk is
gelijkluidend met dien van het boek.
Het aanhangsel heet: ‘der Mensch und die Technik’. Het dunkt ons een van de
beste en meest principieele betoogen over dit veelbesproken onderwerp dat wij ooit
onder de oogen kregen. Een positieve beteekenis van de techniek wordt allerminst
geloochend maar niet minder wordt de blik gescherpt voor de verwoestende tendenties
die in de techniek liggen en het duister perspectief van een enkel technisch bepaalde
beschaving. Een paar citaten: ‘Wir vermögen die zerstörerischen Folgen noch gar
nicht zu überschauen, die durch die technischen Erfindungen und Entdeckungen
erzeugt werden und die den Menschen in seiner natürlichen Existenz bedrohen’ (S.
113) ‘Die Technik... erzeugt eine Wirklichkeit, die jeden symbolischen Sinnes bar
ist’ (S. 114) ‘die technisch-maschinelle Zivilisation wendet sich vor allem gegen die
Seele... Unsere Epoche wird durch die Zerstörung des Herzens, des Mittelpunktes
des inneren Lebens, charakterisiert’ (S. 123).
Het tweede en het derde hoofdstuk zijn voor een goed deel informatief. Het derde:
‘die Generallinie der Sowjet-Philosophie’ geeft een zeer helder overzicht van de
officieele sowjetistische leer, de afwijkingen van de ‘generale lijn’ enz. Men vindt
dit alles niet zoo vaak en zoo goed in kort bestek bijeen. Wat hier wordt medegedeeld
valt stellig onder de ‘leugen’ van het communisme, dit woord steeds verstaan in den
zin van het sowjetisme. Het verhaal van geestesknechting en geestelijken láágtestand
is uitermate leerzaam voor hen, die hier het heil der menschheid of ik weet niet wat
verwachten. Hoe Berdiajew zelf het beschouwt blijkt wel uit een ondertiteltje: Der
Sinn des sowjetphilosophischen Unsinns (S. 86).
Toch is dit voor hem slechts een zijde der zaak: voor B. is in het sowjetisme
tweeërlei: stof die triviaal, vulgair, onmenschelijk is en religieuse, messiaansche
motieven die met deze stof arbeiden. Het tweede hoofdstuk ‘Psychologie der
russischen Gottlosigkeit’, hetwelk niet minder historisch dan psychologisch is, tracht
op deze wijze deze tweezijdigheid te ontwarren. Het meest principieel is intusschen
het eerste hoofdstuk, dat volkomen begrijpelijk maakt,
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dat B. tegenover het sowjetisme ambivalent staat. ‘Der Kommunismus enthält... eine
ganze Reihe von Wahrheiten - und nur eine einzige Lüge. Diese Lüge ist aber so
gewaltig, dass sie alle Wahrheiten des Kommunismus überwiegt und entstellt’ (S.
7). Deze leugen is de loochening van God en van de menschelijke persoonlijkheid,
wat in den diepsten grond terecht onlosmakelijk verbonden wordt geacht. Vandaar
het streven ‘nach der äussersten Rationalisierung des Lebens - bis zur Ausmerzung
jedes Geheimnisses’ (S. 12), vandaar de leelijkheid, welke B. schrijven doet: ‘Alles
hat sich im Kommunismus als hässlich erwiesen: der Gesichtsausdruck, die Gebärden,
die unedle seelische Haltung, die kommunistischen Sitten und der kommunistische
Alltag. Dieses Phänomen hat einen tiefen ontologischen Sinn... Die Hässlichkeit ist
immer das Zeichen einer ontologischen Gefährdung. Das in Wahrheit verklärte,
verwandelte und gnadenerfüllte Sein i s t Schönheit’ (S. 32).
Maar al spaart B. dus het sowjetisme niet, al overheerscht in zijn teekening het
donker, het andere is er z.i. ook. De waarheden van het communisme worden S. 22
f.f. opgesomd. Zij betreffen voornamelijk de afwijzing van de uitbuiting, het inzicht
dat uitbuiting het gedachtenleven vervalscht, de waardeering van den arbeid, de
dienende plaats van de politiek ten opzichte van de oekonomie, van de theorie ten
opzichte van de praktijk, de supra-nationale organisatie van de menschheid.
Dit zijn veel te geweldige vragen, om in een boekbespreking te kunnen worden
aangevat. Wij willen dan ook slechts dit ervan zeggen, dat, al inspireert B.'s
onvoorwaardelijke aanwijzing van het duistere in het sowjetisme ertoe wat betreft
de erkenning van lichtzijden even gul te werk te gaan, dit ons in dit geval toch slechts
zeer ten deele mogelijk is. Wij zien het sowjetisme ten slotte anders, juist n i e t als
een gecompliceerd verschijnsel (S. 22, waarmede B.'s spreken over een gesloten
wijsgeerige wereldbeschouwing, S. 61, niet goed vereenigbaar dunkt). Maar gelijk
gezegd, de adstructie van dit alles zou nu te ver voeren.
G.H.v.S.

Revolution und Jugend v. G.H. Theunissen. Vita Nova Verlag, Luzern
1935.
Tegen dit vermoedelijk door katholieke hand geschrevene, aan Berdiajew en de
Reynold verwante, geschrift zijn bezwaren in te brengen, die echter zijn waarde niet
wegnemen. Een bezwaar is al dadelijk, dat het moeilijk geschreven is. De Schrijver
mag van zijn lezers inspanning vorderen op grond van de belangrijkheid zijner
gedachten maar aan den indruk is niet te ontkomen, dat deze inspanning minder zou
zijn bij grootere begaafdheid van den auteur zijn gedachten geconcentreerder en
daardoor duidelijker uit te spreken. Een ander is dit: vrijwel steeds verstaat Schr.
onder revolutie zoowel wat er gewoonlijk onder verstaan wordt als de
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fascistische, de ‘revolutie van rechts’. Is er bij B. en de R. een toespitsing van de
kritiek naar den laatsten of naar den eersten kant, bij onzen schrijver niet. Dit zou
misschien een voordeel zijn, als nochtans scherp tusschen beide onderscheiden werd.
Maar een ‘eerst onderscheiden dan verbinden’ is er hier niet en dit is een zwakte. En
ten laatste: de geheele problematiek van de revolutie wordt wel wat heel eenzijdig
tot een christelijke gemaakt; wie dit niet inziet heeft volgens Schr. zelfs niets van
het probleem begrepen. Hij erkent, dat Christenen vaak aan den verkeerden kant
staan, maar de erkenning dat ook buiten het Christendom er een zoeken is, dat in een
‘overwinning van de revolutie’ resulteert, ontbreekt.
Hoe dit alles zij, Schr. keert zich van uit een ‘Totalitätsanspruch der göttlichen
Wirklichkeit’ (S. 49) tegen een ook wel humanistisch geheeten anthropocentrische
wereldbeschouwing. Zonder wezenlijk te veranderen heeft deze zich gewijzigd van
individualisme in collectivisme. De (vroeger individualistisch georiënteerde maar
nu) ontgoochelde humanist is de moderne, de actieve revolutionair (S. 24). De
revolutie moet hem een of ander collectivisme brengen. ‘Er gibt sich dem einfältigsten
und verhängnisvollsten Aberglauben hin, nämlich dem, das die Revolution alles neu
machen und gar noch einen neuen Menschen erschaffen werde, der der Schöpfung
nichts, der Revolution aber alles verdanke. Tatsächlich glaubt der Revolutionär, der
rationale Plan und die vorbedachte Absicht könnten die geistige Ordnung überwinden’
(S. 18). Het anthropocentrische individualisme kwam tot een vertwijfeling maar niet
‘an den selbstsüchtigen Inhalten seiner Lebenslehre, sondern nur an sich selbst als
deren selbständigem und sich selbst überlassenem Träger’ (S. 51) ‘Der Kollektivismus
erweist sich nur als das Produkt, nicht als der Ueberwinder der individualistischen
und rationalistischen menschlichen Selbstzerstörung’ (S. 53). De plaats der jeugd,
zegt hij ten slotte, is ‘nicht bei der Verwirklichung, sondern bei der Ueberwindung
der Revolution’.
Al blijft veel te vragen over, waarop dit geschrift geen antwoord geeft, met de in
de geciteerde woorden getrokken richtlijnen kunnen wij ons zeer goed vereenigen.
G.H.v.S.

Bolschewismus als Weltgefahr. v. Waldemar Gurian. Vita Nova Verlag
Luzern 1935.
Evenals een ander boek van denzelfden auteur D e r K a m p f u m d i e K i r c h e
i m d r i t t e n R e i c h (2. ergänzte Aufl. 1936), waarop mogelijk later is terug te
komen, handelt dit geschrift, althans hoofdzakelijk, over het nationaalsocialisme.
Dat men dit in den titel niet licht lezen zal is niet een gevolg van onnauwkeurige
formuleering maar van opzettelijke constructie. Schr. is van oordeel, dat wij met het
bolsjewisme niet alleen te maken hebben ‘in seiner marxistischen Spielart’ (41),
maar dat deze nevenvormen heeft, zoodat ook het nationaalsocialisme als bolsjewisme
is te beschouwen.
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Kenmerk van het zoo verstane bolsjewisme is het aanspraak maken op de
alleenheerschappij van een partij, alleen mogelijk doordat deze
‘Weltanschauungspartei’ is (17); verder geloof aan de centrale beteekenis van de
politiek-sociale orde (41) en absolutistisch, alleen naar gezichtspunten van
doelmatigheid georiënteerd, handelen (36). Schr. voert de analogie van sowjetisme
en nationaalsocialisme zoo ver door, dat hij komt tot een door hem zelf als paradoxaal
erkende bewering als: ‘Der Idealtypus bolschewistischer Weltanschauung ist also
am Nationalsozialismus am klarsten zu erkennen’ (68) en tot een kenschetsching
van het nationaalsocialisme als ‘der Marxismus der antimarxistischen Schichten’
(81).
Het spreekt wel vanzelf, dat Schr. zijn betoog voornamelijk baseert op gelijkheid
van ‘Grundlinien der Herrschaftsmethoden’ (52). Veel zwakker is Schr.'s betoog,
als hij ook spreekt over de kwestie van de wereldbeschouwing en hierbij niet slechts
formeel de gebondenheid aan een wereldbeschouwing doch beide naar haar inhoud
in zijn betoog betrekt. Hier komt het gewrongene en willekeurige van Schr.'s
constructie duidelijk aan den dag. Het is merkwaardig hoevele zinnen van den auteur
met ‘zwar’ en ‘gewiss’ aanvangen, welke dan veelal belangrijke concessies doen
aan verschil-erkenning, maar er wordt vluchtig overheen geloopen. Bij uitwerking
zou veel aan het licht treden dat het betoog geheel wankel zou maken.
Er is b.v. te weinig gelet op het verschil in structuur tusschen het terecht
‘verschwimmend-undeutlich’ geheeten nationaalsocialisme en het simplistisch-klare
abstract-verstandelijke sowjetisme. Ook wordt wel genoemd maar in het geheel niet
uitgewerkt, dat het sowjetisme niet komt tot een positieve waardeering van het
verleden, het nationaalsocialisme wel, laat het dan zijn in verwrongen aanwending.
Dat deze waardeering enkel geschiedt om ‘Schichten zu gewinnen und zu verbinden,
die sonst nicht zu gewinnen gewesen wären’, wordt gezegd (74) maar niet aangetoond.
Het betoog lijkt ons weinig geschikt, om in de besproken verschijnselen wezenlijk
inzicht te verschaffen. Wat na aftrek van zeer veel op zijn allerzachtst gezegd:
betwistbaars overblijft zijn reeds lang overbekende zaken.
Daarnaast is een tendentie bij den schrijver de gevaren van het historisch zoo
genoemde bolsjewisme te bagatelliseeren. Dit heet niet meer up to date; ‘bedarf
keiner besonderen Diskussion mehr als einer Weltgefahr’ (12), is ‘eine spezifisch
russische Erscheinung - und heute ungefährlich, da der eine Zeit lang die Sowjetunion
umfangende Zauber immer mehr der nüchternen Erkenntnis ihrer Wirklichkeit weicht’
(39). Gevaarlijke illusies, waarvan ik als bekend mag onderstellen, dat zij door mij
volstrekt niet gedeeld worden.
G.H.v.S.
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Dr. J.N. Sevenster. ‘Het Verlossingsbegrip bij Philo’. Vergeleken met de
Verlossingsgedachten van de Synoptische Evangeliën. Van Gorcum en
Co., Assen, 1936. 190 blz.
Deze aan de Leidsche Universiteit verdedigde dissertatie is het product van kundige
analyse en helder begrip. Voor de wijze, waarop Dr. S. ons in Philos gedachtenwereld
weet binnen te leiden, kan men slechts lof hebben. Hij schildert ons den
Alexandrijnschen ‘humanist’ Philo als den grooten denker over het probleem der
‘verlossing’ en toont, hoe deze ondanks zijn accentueering van Gods genade aan den
mensch toch denkt in een schema, waarbij aan de mogelijkheid van menschelijke
zelfverlossing haast de eereplaats blijft ingeruimd. Ook de Synoptische Evangeliën
kennen verlossingsgedachten, welke echter in het verband der eschatologische
prediking van Jezus een geheel anderen zin krijgen dan bij Philo. Zet men dus beide,
gelijk de schrijver dat in zijn laatste hoofdstuk doet, naast elkaar, dan blijken zij
wellicht wel verwante uitdrukkingen te gebruiken, maar aan deze toch telkens een
geheel andere beteekenis te geven. Waardeert men dit proefschrift als een bijdrage
tot onze kennis van een stukje der historie, dan heeft Dr. S. zonder twijfel door zijn
afgrenzing van de twee godsdienstige typen van Philo en de Synoptische Evangeliën
een belangwekkend stuk werk verricht.
Het komt mij echter voor, dat er van dit onderwerp meer te maken ware geweest.
In de eerste plaats heeft de schrijver zich van het begrip ‘verlossing’ geen rekenschap
gegeven. Hij opereert ermede alsof het iets vanzelfsprekends is. Daardoor krijgt men
wel eens den indruk dat hij, vooral als hij het over de Synoptische Evangeliën heeft,
‘open deuren intrapt’. Het spreken over het Christendom als verlossingsgodsdienst
stamt niet uit de moderne theologie, maar uit de Luthersche theologie, die immers
veel interesse voor het g e v o e l s l e v e n van Paulus gehad heeft, wat onder de
idealistische beïnvloeding der 19de eeuw nog sterker geworden is. Het is echter in
onze eeuw wel duidelijk geworden, dat hiermede geen goede interpretatie van Paulus
te geven is. En van de Evangeliën nog minder. De term ‘verlossing’ stamt uit een op
de psychologie voortbouwende theologie van een bepaald type. Zoo Dr. S. het
‘verlossings’ begrip eerst op zijn godsdienstig gehalte had onderzocht en dan Philo
met Paulus en niet met de Synoptici vergeleken had, hadden wij een ook uit
systematisch oogpunt belangrijker stuk arbeid gehad.
Bovendien vraagt dit proefschrift om een theologische afronding. Wij kunnen niet
tevreden zijn met het naast elkaar stellen, maar vragen: wie heeft nu gelijk? Naar
mijn overtuiging is het mogelijk verbindingslijnen te trekken, als men den moed
heeft systematisch naar den achtergrond van beider geloof te zoeken. Nu laat Dr. S.
beide naast elkaar staan en speelt daarmede in de kaart van die theologen, die meenen
alle ‘humanisme’ vreemd aan den Bijbel te mogen achten. Tot schade van
Christendom en cultuur!
H. FABER
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[Het Kouter, nummer 11 1936]
Spinoza en Hegel1)
Door Dr. G.H. van Senden
Als men een philosoof eenigermate in eigen geest heeft opgenomen en men komt
nu in aanraking met een ander, dan is een goed middel tot begrip van dezen - als zij
althans niet tè ver van elkander staan - een ‘vertaal’methode te beproeven en te
trachten den eenen philosoof te doen spreken in de terminologie van den ander.
Natuurlijk zijn zulke ‘vertalingen’ nog gebrekkiger dan die van belangrijke teksten
uit de eene taal in de andere. Er is nog een overeenkomst. Gelijk elke taal heeft haar
geheel-eigen en daarom onvertaalbare woorden, is dit ook het geval bij iedere
speciaal-wijsbegeerte en het is vooral in deze punten dat zij hare bijzonderheid
openbaren of ook verhullen. Een vertaling als hier bedoeld geeft dan ook niet een
aequivalent van de philosophie, in wier idioom overgezet wordt. Concreet gesproken:
als ik beproef de Hegelsche gedachte Spinozistisch te vertalen, geef ik niet een
interpretatie van het Spinozisme - hoe waar het is, dat een Hegeliaan reeds tot een
bijzondere interpretatie van het Spinozisme neigt en in alle interpretatie een subjectief
element is2) - maar iets geheel anders: een wijze, hoe het Spinozisme geïnterpreteerd
zou moeten worden, zou het voor Hegelsch besef aanvaardbaar zijn, in het midden
gelaten of het dan nog Spinozisme heeten mag.
Wat nu voor den Hegel-leerling, die zich alzoo tot Spinoza wendt, hèt niet te
verwijderen obstakel blijkt, is de coördinatie

1) Voor hen, die met deze stof niet vertrouwd zijn, worde dadelijk medegedeeld, dat Spinoza's
grondbeginsel de Substantie is, welke wordt uitgedrukt door een oneindig tal attributen,
waarvan er slechts twee, denking en extensie bekend zijn. Hegel's grondbeginsel is de Idee,
die zich verkeert tot haar tegendeel Natuur om daardoorheen zich zelve als Geest te hervinden.
Toelichting in het volgende.
2) Vgl. Dr. J.H. Carp, H e t S p i n o z i s m e a l s w e r e l d b e s c h o u w i n g , 1931, blz. 19.
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van de beide attributen, cogitatio1) en extensio, zooals wij die gedemonstreerd vinden
in Eth. II, St. 1 en 2. De moeilijke vraag, hoe wij extensio moeten interpreteeren en
daarmede hoe wij dit woord in onze taal moeten weergeven - met uitgebreidheid,
aanschouwing2) of hoe ook - wordt bijkomstig voor dit probleem, omdat het verzet
tegen de genoemde coördinatie er is bij i e d e r e opvatting van de extensio. Deze
kan, in het Hegelsche getransponeerd, alleen aan de cogitatio g e s u b o rdineerd
worden. De crux is hier Eth. I, St. 10: ‘Elk attribuut... moet uit zichzelf worden
begrepen.’ Wat de extensio betreft, zou Hegel dit nimmer toestemmen.
Vragen wij, hoe het Spinozistisch systeem zou moeten worden gelezen als het
voor Hegel aanvaardbaar zou worden, dan rest niets dan de extensio als attribuut
geheel uit te schakelen. Hoe deze dan wel te verstaan, daarop is zoo straks terug te
komen. Maar eerst moet worden vastgesteld, dat zoo de substantie slechts één kenbaar
attribuut zou behouden. Dit is van zeer verre strekking. Het stelt de vraag aan de
orde, die, gelijk wij zien zullen, meer aan de orde is geweest, of het zin heeft de
onderscheiding van substantie en het eene overblijvende kenbare attribuut, de
cogitatio, te handhaven. Hiermede zijn wij midden in ons probleem gekomen. Naar
het mij voorkomt bestaat voor Hegel de zin van deze onderscheiding niet. Als zijn
gedachten in Spinozistische woorden geformuleerd worden, behoort het spinozistische
D e u s s i v e s u b s t a n t i a te worden vervangen door D e u s s i v e c o g i t a t i o .
Al bedoelt deze onderstelling niet anders dan een poging in verband met een
interpretatie die het Spinozisme voor Hegel

1) Het lijkt mij ontwijfelbaar, dat de Spinozistische cogitatio (denking) aequivalent is van de
Hegelsche Idee. Zeker niet van Geest in Hegelschen zin, welke meer overeenkomt met den
intellectus infinitus en evenals deze, spinozistisch gesproken, behoort tot de natura naturata
(Eth. I, St. 31).
2) In het bijzonder, als wij extensio als aanschouwing verstaan, is er eenzelfde verschil als
tusschen Spinoza en Hegel tusschen Kant en het Marburgsche neo-Kantianisme. Kant
coördineert transcendentale aesthetica en transcendentale logica, aanschouwingsvormen en
kategorieën; Cohen schakelt de geheele transcendentale aesthetica uit en maakt ruimte en
tijd tot kategorieën van het denken. Vgl. K. Groos, D e r A u f b a u d e r S y s t e m e ,
1924, S. 146.
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zou aannemelijk maken en dus van een ingrijpende wijziging van het Spinozisme
zelve, ik wil toch nog beproeven aan te toonen, dat dit, al verwijdert het zich van de
letter van Spinoza, op zichzelf nog niet zoo onspinozistisch behoeft geacht te worden.
Ik wijs erop:
1o. dat bij Spinoza zelf hier aarzeling is geweest. Def. 3 en 4 van Eth. I (betr.
substantia en attributum) waren oorspronkelijk één. Leerzaam is hier Brief IX (aan
Simon de Vries), waarin zoowel de opvatting besproken wordt, dat de substantie
slechts één attribuut heeft als die, waarnaar de substantie er meerdere heeft. Spinoza
heeft hier voor het tweede gekozen. Maar zijn bewijzen kunnen moeielijk afdoend
worden genoemd. Het tweede, door Spinoza het voornaamste geacht ‘dat hoe meer
attributen ik aan eenig wezen toeken, des te meer ik mij gedrongen zie aan dat wezen
ook bestaan toe te schrijven’ valt onder dezelfde kritiek als het ontologisch Godsbewijs
onder die van Kant, al is deze kritiek dan ook te verdiepen. Het eerste ‘dat niets voor
ons meer klaarblijkelijk is dan dat ieder wezen door ons begrepen wordt onder een
of ander kenmerk en dat, hoe meer werkelijkheid of zijn eenig wezen heeft, des te
meer kenmerken daaraan moeten worden toegekend’ moge waar zijn, wanneer wij
eenmaal tusschen wezen en kenmerk, substantia en attributum, onderscheiden, maar
beslist niets over de wenschelijkheid van deze onderscheiding zelve.
2o. Er is door Spinozisten meer op gewezen, dat bij aanneming van meerdere
attributen in elk geval het attribuut der cogitatie een heel bijzondere plaats moet
hebben1). Ik wijs op brief LXIII van Schuller, die aan Spinoza vraagt ‘door een stellig
bewijs: niet uit het ongerijmde ons te overtuigen: dat wij van God geen meerdere
kenmerken kunnen kennen, dan denking en uitgebreidheid; vervolgens of daaruit
niet volgt dat schepselen die uit andere attributen bestaan, van hun kant geen begrip
van uitgebreidheid kunnen hebben, en of men er zoodoende niet toe komt even
zooveel werelden aan te nemen

1) Bij Spinoza zelf gaat de gedachte van een boven de onderscheidenheid der attributen en toch
uit den aard der zaak meer aan de denking verwant goddelijk verstand (intellectus Dei; Eth.
I, St. 17 Opm.) in dezelfde richting.
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als er kenmerken Gods bestaan. - Er zouden (alzoo gaat Schuller voort) dan even
groote werelden bestaan uit andere kenmerken samengesteld als onze Wereld der
Uitgebreidheid (om haar zoo eens te noemen) is. En evenals wij buiten de denking,
niets gewaar worden dan uitgebreidheid, zouden de schepselen dier werelden niets
anders moeten waarnemen, dan het kenmerk hunner wereld en de denking.’
Merkwaardig! Hier wordt aangenomen, dat voor hypothetische wezens de extensio
niet zou gelden, doch als vanzelfsprekend daarbij vastgehouden dat ook voor hen de
cogitatio geldt. En inderdaad, want deze laat zich nimmer wegdenken. Maar heeft
zij daarmede onder de attributen niet een heel bijzondere plaats?
En dan: Dr. J.D. Bierens de Haan zegt in zijn redevoering ‘Spinoza als
metaphysicus’: ‘Spinoza gaat in zijn denken uit van het begrip-zonder-meer, dat het
zuivere begrip is, het begrip van zichzelf. Indien weldra de Cogitatio, het denken,
als attribuut der Substantia naar voren komt, zal dus een innerlijk verband bestaan
tusschen dit attribuut en de Substantie zelve, een innerlijk verband, zooals tusschen
de Substantie en haar overige attributen, bijzonderlijk het attribuut der ruimtelijkheid,
der extensio, niet bestaan kan’1). En geheel in denzelfden geest: ‘Maar de twee
attributen zijn niet gelijkwaardig. Denking reikt dieper in het Goddelijk wezen dan
uitbreiding (dat de mensch denkt is godverwanter dan dat hij lichamelijk groeit’).2)
3o. Er zijn bij Spinoza verscheidene plaatsen, die m.i. veel duidelijker worden, als
men ze transponeert in een gedachtengang, waarin cogitatio en Deus, substantia
identieke begrippen worden. Ik bepaal mij tot enkele, waarvan de exegese betrekkelijk
eenvoudig is.
Onder ‘causa sui’ (zijn eigen oorzaak) verstaat Spinoza datgene welks wezen
bestaan inhoudt; of wel datgene welks natuur niet anders dan bestaande kan worden
gedacht (Eth. I, Def. 1). En Ax. 7 van hetzelfde boek luidt: ‘Het bestaan behoort niet
tot het wezen van dingen die men zich ook als niet bestaande denken kan.’ De vraag
rijst hier: waarvan kan men zeggen, dat zijn wezen bestaan involveert, dat het

1) S p i n o z a , Gezamelijke redevoeringen, Haarlem 1933,
2) Naar een syllabus, met toestemming van den auteur, blz. 1.
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slechts als bestaande kan worden gedacht, dat men het niet als niet bestaande denken
kan? Het is mij niet gelukt hierop eenig antwoord te vinden dan: het denken zèlf.
Men kan alles wèg-denken, als niet bestaande denken, behalve het denken zelf. Want
ook het zich zelf wèg-denkende denken is nog een denken, waarmede het zich zelf
weg-denken van het denken tot een ongerijmdheid wordt.
Dit is nu ook van bijzonder belang, waar het geldt de bij Spinoza zoo vaak
gevonden uitdrukking: in zich zelf bestaan en door zichzelf begrepen worden, in se
esse et per se concipi1). Wederom, ik vermag niet in te zien, waarvan dit anders geldt
dan van de denking. Wat betreft de spinozistische substantie, inbegrip van cogitatio,
extensio en oneindig vele onbekende attributen, deze is zoo iets raadselachtigs
onbepaalds, dat ik mij afvraag, of uit deze ook maar iets kan b e g r e p e n worden,
ook zij zelve. En zeggen wij alleen van haar, dat zij in zich zelve i s , dan rijzen vragen
als wat de zin is van deze woorden, hoe de waarheid van deze kan worden vastgesteld.
Met welke vragen wij vastloopen, tenzij wij de substantie als het denken zelf verstaan.
Nu versta ik heel goed, dat velen allicht reeds eenigen tijd op het uitspreken van een
tegenwerping wachten. De identificatie van substantia en cogitatio, de ontkenning
der extensio als gecoördineerd aan deze, zij zouden die misschien wel willen toegeven,
als van een en ander niet de consequentie was de vraag: maar hoe staat het dan met
het oneindig tal andere ongekende attributen? Als wij van een oneindige substantie
slechts twee attributen kennen, is er ruimte voor een oneindig tal andere. Immers
van oneindig tot 2 kan men logischerwijs niet komen (wat, merk ik op, ook al een
moeielijkheid is, waar men twee b e k e n d e attributen aanneemt, waarop ook reeds
von Tschirnhaus in Brief LXV heeft gewezen, maar een moeielijkheid van niet zoo
principieel karakter als wanneer men i n h e t a l g e m e e n er maar twee zou stellen);
doch als

1) Men vindt ze o.a. Eth. I Def. 3 (definitie van substantie); St. 29, Opm. (waar sprake is van
de natura naturans); van welke woorden de ommezijde dan weer te vinden is b.v. St. 15:
‘Niets kan zonder God bestaan noch gedacht worden.’
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wij de oneindige substantie identificeeren met de cogitatie, vervalt die mogelijkheid.
Ik kan niet anders dan antwoorden: inderdaad. Maar of dit ook inderdaad een afdoende
verhindering is om alzoo te werk te gaan, kan eerst worden beslist, als wij ons
rekenschap hebben gegeven van den zin der overtuiging betr. dit oneindig tal attributen
en als wij ons ook nog de vraag hebben gesteld, of aan dezen niet ook op een andere
wijze uitdrukking is te geven. Overigens herinner ik aan het verband, waarin al deze
vragen gesteld worden. Het is vrijwel ondoenlijk de vraag te beantwoorden, hoever
men van Spinoza's letter mag afwijken zonder op te houden Spinozist te zijn. Maar
wij bespreken de vraag, hoe Spinoza's gedachtenbouw is te wijzigen, zal hij Hegelsch
aanvaardbaar zijn.
Naar het mij voorkomt kan het oneindig tal attributen op tweeërlei wijs worden
opgevat. 1o. Realistisch, bijna zou ik willen zeggen: mythologisch. In Bolland's wat
bruuske terminologie, aangewend in verband met de vraag van het bestaan van
meerdimensionale ruimten: zooals op de wijze der kerk geloofd wordt. Het komt mij
voor, dat wij dezen weg niet op moeten en ik merk ook op, dat Spinoza steeds
weerstand heeft geboden aan den drang van correspondenten die hem wel op dezen
weg wilden voeren. Maar er is een 2e mogelijkheid: men kan dit oneindig attributental
ook vatten als een symbolische idee. En dan zou in deze zijn uitgedrukt hetzij de
‘principieele onkenbaarheid van God als zoodanig’1), of zooals ik liever zou willen
zeggen, meer Hegelsch en omdat ik van de religieuse beteekenis van de principieele
onkenbaarheid Gods niet zoo overtuigd ben: van Gods niet opgaan in de empirische
wereld2), wat zeker een religieus bij uitstek beteekenisvolle gedachte is. Die is ook
volkomen Hegelsch, zij het daar gansch anders uitgewerkt. De Idee is daar
wereld z i n ; transcendente wereldzin, zou ik zelfs willen zeggen, waarbij ik opmerk
dat zinstranscendentie iets geheel anders is dan de transcendentie die in de monistische
philosophieën terecht wordt afgewezen. De gedachte van de Idee als wereldzin
beïnvloedt het Hegelsche systeem in al zijn geledingen,

1) Carp, t.a.p. blz. 159.
2) Met Dr. Bierens de Haan's zeggen, dat bij Hegel ‘niets achter blijft’ (t.a.p. blz. 6) kan ik niet
instemmen.
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wat met de gedachte betr. het oneindig attributental in het Spinozisme zeker niet het
geval is. In de Hegelsche systematiek is de Idee, hoewel transcendente wereldzin,
als zich verwerkelijkende Idee overal immanent werkzaam. Maar al is hier dus
belangrijk verschil, dit mag noch zal verhinderen dat juist hier de Hegeliaan den tol
zijner bewondering betaalt. En wel omdat hier aanwezig is een compensatie van
eenzijdigheid, waarvoor juist het Hegelsch oor zoozeer gescherpt is, een waarschuwing
voor en protest tegen vervlakking. Het geeft den in het Spinozistisch systeem voor
Hegelsch besef wel wat geleidelijk verloopenden wereldgang een achtergrond en
wel een achtergrond, die het geheel in een andere belichting stelt. De scholastiek
heeft gesproken van een breuk in het zijn; ens a se (zijn op zich zelf) en ens ab alio
(afgeleid zijn) zijn daar iets geheel anders, alleen op de wijze der analogie verwant.
Neo-scholastici verwijten Spinoza deze onderscheiding en daarmede een breuk in
het zijn niet te kennen. Ten onrechte wat betreft het laatste! Dat wij volgens Spinoza
in een situatie leven, in welke slechts een tweetal van het oneindig tal attributen
bekend zijn, is ook - hoezeer Spinoza verbiedt hierover verder te fantaiseeren symbolisch te verstaan als een breuk in het zijn en deze gedachte stelt Spinoza's z.g.
ongebroken wereld in een geheel ander licht.
Maar bij Hegel heeft dit alles een totaal andere uitwerking gevonden.
En wel door zijn dialektische methode, zijn gedachte van de absolute negativiteit.
En hier ligt inderdaad een diepgaand verschil met het Spinozisme.
Volgens Spinoza is de relatie van het afgeleide tot het daaraan ten grondslag
liggende, van attribuut tot substantie, er een van u i t d r u k k i n g . De zesde definitie
van Eth. I luidt: ‘onder God versta ik het volstrekt oneindige wezen, d.i. de uit
oneindig vele wezenskenmerken bestaande substantie, van welke ieder op zich zelf
een eeuwig en oneindig wezen u i t d r u k t (exprimit)’. Op dit laatste woord is volle
nadruk te leggen. Het is kenschetsend voor Spinoza's gedachte in alle zijn leden. Het
afgeleide drukt uit het eraan ten grondslag liggende. Zoozeer zelfs, dat, is het laatste
volmaakt, het eerste die volmaaktheid mede heeft. Eth. I, St. 33, Opm. 2 heet het:
‘uit het
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voorgaande volgt duidelijk dat de dingen met de grootste volmaaktheid door God
zijn voortgebracht, aangezien zij uit een gegevene allervolmaaktste natuur met
noodwendigheid zijn voortgevloeid.’ En nog sterker in het aanhangsel tot het eerste
boek: ‘Alle dingen der natuur zijn uit een eeuwige noodzakelijkheid en in
onovertroffen volmaaktheid ontstaan1).’
Dit nu is in de Hegelsche gedachte niet zoo. Of om het minder eenzijdig en
daarmede juister te zeggen: het is er niet alleen, niet uitsluitend, zoo. De logische
gang en ook de wereldgang, welke hiermede in diepste wezen één is, is de verkeering
van al het gestelde tot het eigen tegendeel, in hetwelk het eerstgestelde voorondersteld
mag zijn maar ook verloochend wordt tot tegengesteldheid toe. Dit is het logisch
motief al dadelijk overal in Hegels redeleer. Door tegenstelling, antithese en dan
verder door verbinding met het voorgaande, synthese, komen wij daar in langen weg
van het enkele bloote zijn, het zijn zonder meer, tot de samenvatting aller logische
kategorieën: de absolute Idee. Maar daarbij blijft het niet: ook de absolute Idee
verkeert zich zelve en wel tot Natuur. Wat gezegd is van Hegels redeleer geldt ook
voor zijn wereldleer. De Natuur heet bij Hegel met naar het mij voorkomt
onovertroffen diepzinnigheid Idee-naar-haar-anders-zijn. De Idee is in haar
voorondersteld en verloochend, zij is in haar geworden tot haar eigen tegendeel. En
hiermede is de grondgedachte aangegeven van Hegels geheele wereldleer, welke
inhoudt dat de empirische wereld als voortkomende uit in haar tegendeel verkeerde
Idee redelijk en onredelijk is in eenen. Het eerste moment in het empirische,
Idee-naar-haar-anders-zijn, Natuur, men kan zelfs spreken van Chaos (mits men
bedenke, dat dit niet beteekent v o l s t r e k t e verlatenheid van de Idee, God), is als
het ware het laagtepunt. Hegel ziet diepe waarheid in de Christelijke leer van den
val, al vat hij dien natuurlijk niet historisch maar als eeuwig gebeuren op. Eeuwig

1) Toch kent ook Spinoza graden van volmaaktheid: “Die uitwerking is het volmaaktste, die
onmiddellijk van God uitgaat en iets is des te onvolmaakter, hoe meer middellijke oorzaken
er vereischt worden om het tot stand te brengen” (t.a.p. eenige regels verder). Als ook
verschillende maten van bezieldheid (Eth. II, St. 13, Opm.). De vraag is, of dit in zijn stelsel
voldoende gefundeerd is. Het volgende werpt licht op deze vraag.
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wordt de Idee tot Natuur. Maar daarbij blijft het niet: vandaar gaat de weg weer
omhoog. Reeds in de wereld der Natuur is de Idee werkzaam, die deze òmschept tot
een woonstede van Geest. Geest is synthese van Idee en Natuur. Door de Natuur
henen hervindt de Idee zich zelve als Geest.
Het is hier allicht de plaats erop te wijzen, dat het Hegelsche systeem, voor velen
die er slechts den buitenkant van kennen het meest intellectualistische van het
intellectualistische, de mogelijkheid biedt van herschreven te worden in logisch
geheel verantwoorde maar meest gevoelige bewoordingen, al is zeker juist, dat dit
niet veelvuldig behoort te geschieden. Voor Hegelsch besef gaat door al het zijnde
een fluisteren heen, ja is dit zijnde zèlf een fluisteren: ik van God vervreemde zal U
terugvinden ondanks alles.
Men kan het verschil van Spinoza en Hegel heel goed in christelijk-theologische
termen weergeven. De wereld is zoo bij Spinoza enkel schepping Gods, eeuwige
schepping wel te verstaan. (Slechts als men de aandacht richt op het feit, dat zij, de
wereld van de twee bekende attributen, ook als fragment, breuk te beschouwen is
t.o.v. het oneindig tal is ook hier eenigszins van val te gewagen), bij Hegel is de
wereld eeuwig geschapen en gevallen in eenen en is de eeuwige wereldgang ten
slotte ook haar (zelf)verlossing uit dezen staat. Geen wonder, dat Hegel voor de
symboliek van de Christelijke leer een zoo diep verstaan heeft getoond.
Om het anders te zeggen in terminologie, door mij ingevoerd: Spinoza's duiding
van de wereld is een overwegend-positieve (als ik van het oneindig tal attributen zou
afzien, zou ik zelfs spreken van een eenzijdig-positieve), Hegels duiding is een
dubbele, een zoowel positieve als negatieve.
Er is dan ook geen sprake van, dat bij Hegel de dingen van de empirische wereld
eenzijdig ‘onovertroffen volmaaktheid’ zouden hebben. De absolute Idee heeft deze,
maar deze verkeert zich tot haar tegendeel en deze is het noodzakelijk-ònvolmaakte.
Theologisch gezegd: God schept noodwendig een onvolmaakte wereld. Wat
personalistisch-realistisch genomen een pijnlijke ongerijmdheid is, is symbolisch
beschouwd inkleeding van de waarheid zelve. Volmaakt en onvolmaakt zijn
ongescheiden onderscheiden. Begrippen als goed en kwaad,
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verdienste en zonde, lof en blaam, orde en verwarring, schoonheid en wanstaltigheid
zijn voor Hegel dan ook volstrekt niet alleen wat ze voor Spinoza zijn (Aanh. Ethica
I) ‘vooroordeelen’. Zij hebben beteekenis niet slechts voor den mensch maar ook in
de wereldleer. De wereldgang toch is opstijging tot Geest, in welken Idee zich zelve
hervindt. Het eene in de wereld is hier in hoofdzaak helpend, het andere in hoofdzaak
verhinderend, wel nooit enkel het een òf het ander; in die mate zijn woorden als de
genoemde aan te wenden, welke bij Hegel meer-dan-menschelijke, algemeen-geldige
beteekenis hebben, waarbij niet betwist wordt, dat ze veelal tot het al-te-menschelijke
worden neergehaald, ja dat dit bijna niet, misschien nooit ten volle, is uit te zuiveren.
In de empirische wereld is volmaaktheid eerst daar, waar de Idee zich zelf als geest
hervindt, dat wil ook weer zeggen: nooit ten volle, enkel bij benadering. Ook in de
wijsbegeerte. Hegels leer is een constante commentaar van het nieuwtestamentisch
woord, dat niemand goed is dan God alleen. En toch is zijn wereld een hiërarchie.
Maar hoe staat het nu met de extensio, als wij, gelijk gezegd is, Spinoza zoo
interpreteeren en omwerken, dat het voor Hegel aannemelijk wordt. Naar het mij
voorkomt is die dan niet te coördineeren met maar te contrapoleeren aan de cogitatio.
Er is hier een polaire tegengesteldheid. De wereld der cogitatie is tot op het uiterste
concentrisch: in de absolute Idee is alle denking vervat. De wereld der extensie is
volkomen excentrisch, Hegels natuurleer begint met hoofdstukken over ruimte en
tijd. En gelijk Tauler zegt: ‘tijd en plaats geven stukken en deelen, maar God is één
en kan niet worden gedeeld vanwege tijd of plaats’. Waarbij men intusschen niet
vergete: extensie is omgekeerde en dus ook deze vooronderstellende cogitatie. Het
gevaar is steeds aanwezig, dat men in een omgekeerde eenzijdigheid vervalt dan
degene, waartegen men zich keert, wat foutief is. Idee - natuur, cogitatie - extensie,
God - wereld zijn niet dualistisch twee maar één op de wijze van twee, zooals de
polen en b.v. ook de sexen bij uiterste tegengesteldheid niet zonder elkander te denken
zijn, ongescheiden onderscheiden. Zelfs het vormende, scheppende element behoeft
bij deze opvatting aan de extensie niet
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ontzegd te worden: als tot haar tegendeel verkeerde Idee moet zij door vorm-geving
als Geest zich zelf hervinden. Waarheid is ook in de romantische gedachte dat de
chaos ‘schöpferisch’ is.
***
Het spreekt nu wel vanzelf, dat vanuit deze opvatting wel een en ander van wat
door Spinoza over speciale vragen geschreven is, kan gekritiseerd worden. Toch
moet men hier zeer voorzichtig zijn en met name in gedachte houden, dat de letter
van Spinoza en het Spinozisme als Spinozistische beschouwingswijze, richting van
denken, twee zijn1). Vele uitspraken van Spinoza worden heden ten dage wel door
niemand aanvaard, maar een Spinozisme kan ze kritiseeren, dat zich geenszins zoo
ver van de letter van Spinoza verwijdert als het hier voorgestane. Zooals b.v. Dr.
Carp, uitgaande van het in de Ethica beslotene betr. de gemeenschapsidee, een
opvatting van deze heeft ontwikkeld, die verre uitgaat boven het door Spinoza in
zijn beide politieke tractaten gegevene2). Ik noem nog een paar uitingen van Spinoza,
waaromtrent hetzelfde mogelijk is te achten. Zeer betwistbaar is wel Spinoza's
schoonheidsbegrip, zooals dit naar voren komt in Brief XXXII (aan Oldenburg, in
welken het heet, dat ‘geen ding schoon of leelijk... genoemd kan worden dan alleen
met betrekking tot onze verbeelding’; vgl. ook Brief LIV aan Boxel), maar ik zou
geenszins durven beweren, dat het niet op andere wijze dan door mij werd aangegeven,
te corrigeeren valt. Hetzelfde geldt voor een uitspraak als in Brief LXXVI (aan Albert
Burgh), dat wat de Roomsche Kerk van andere onderscheidt volstrekt overbodig is
en dientengevolge alleen uit bijgeloof is ingesteld. Dat ik deze uitspraken hier noem
is in zekeren zin om ze terzijde te stellen. En toch ook weer niet daarom geheel alleen.
Het heeft een, laat het zijn niet al te groot, belang te constateeren, dat uitspraken als
deze door en door on-hegelsch zijn, zoodat ze in de Hegelsche school zelfs bij een
oppervlakkigen epigoon - en dit zegt hier wat - niet wel denkbaar zijn. Te zeer
doorwoont deze geheele wereld het besef, dat

1) Vgl. Dr. J.H. Carp in G o d - w e r e l d - l e v e n , 1935, blz. 29.
2) H e t S p i n o z i s m e a l s w e r e l d b e s c h o u w i n g , blz. 114 v.v.
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het onderscheidene op elk gebied en dus ook op dat van religie, het volstrekt
noodzakelijke is. De wereld der empirie, gegrond in de Idee-naar-haar-anders-zijn,
is ook noodwendig de wereld van het vele en onderscheidene en blijft dit merkteeken
tot groote hoogte dragen in alles, in hetwelk deze voorondersteld is. En ook is in het
Hegelsche een te sterk besef van de idealiteit der schoonheidsaanschouwing, welke
de hervonden Idee reeds vóór-beseffen doet. Intusschen, ik zal niet op deze wijze
doorgaan, gedachtig, dat het nieuwtestamentisch woord: wie zelf zonder zonde is...
als men Hegel voorstaat voor een variant de stof levert.
Maar van veel meer belang is, dat er bij Spinoza zoo vele uitspraken zijn, die Hegel
enkel als eenzijdigheden zou kunnen laten gelden en omtrent welke het mij wèl dunkt
dat dit inzicht (deze verklaring tot eenzijdigheid) speciaal gevolg is van het Hegelsche
denken, althans in geen beschouwing zoo principieel te verwerven is; en ten slotte,
dat er leeringen bij Spinoza zijn welke Hegel zeker ten volle zou beamen maar tegelijk
zou zijn denken haar een achtergrond geven, die ze stelliger zou fundeeren en in veel
wijder verband plaatsen. Van elk dezer beide geef ik voorbeelden.
Eth. IV, St. 42 heet het: ‘vroolijkheid kan niet overdreven worden, zij is altijd
goed; neerslachtigheid is daarentegen altijd verkeerd’. En Eth. IV, St. 40: ‘wat voor
het maatschappelijk leven der menschen bevorderlijk is, of strekken kan tot hun
eendrachtig samenleven, is nuttig; verwerpelijk daarentegen wat tweedracht wekt in
den Staat’. Beide uitspraken zijn typeerend voor de overtuiging, dat er in het
persoonlijke en gemeenschappelijke leven toestanden van harmonie verwerfbaar
zijn, die als zoodanig als eind-toestanden mogen beschouwd worden, ten opzichte
van welke verstoring eenvoudig het laakbare is. Zooals ik zeide: naar Hegelsch begrip
is hier eenzijdigheid, wat ook inhoudt, dat wij beginnen moeten het waarheidselement
te erkennen. Zoodanige harmonische toestanden in enkeling en samenleving zijn
inderdaad iets kostbaars. Of om het te zeggen vrij van waardeoordeel: ze beteekenen
een synthese, waarin zeer veel disharmonisch voorondersteld en... overwonnen is.
Vrede nà strijd. In Verwey's woord: ‘wat is vrede anders, dan een zee na storm?’ En
het ligt ook in de
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rede, dat zulke toestanden een tijd lang hun gaafheid hebben. In hun gaafheid wijzen
zij henen naar het onbereikbaar-uit-eindelijke. Zij z i j n dit als het ware voor den
duur, waarin zij het kunnen zijn. En men kan gerust zeggen, dat zonder deze het
leven onleefbaar zou wezen en er zou zijn, wel verre van zins-verwerkelijking en
Idee-hervinding, anarchische verbrokkeling, welke daarvan zeer verre bleef. Maar...
onverbiddelijk is Hegel's denken: i e d e r e s y n t h e s e i s e e n n i e u w e t h e s e .
Dus een these, welke zich noodwendig in antithese verkeert. De antithese kondigt
zich aan in het eene geval als... neerslachtigheid, welke in dezen gedachtengang dus
geenszins steeds zonder meer het ‘verkeerde’ is. En in het gemeenschapsleven als
wat beroerend, tweedrachtwekkend ondervonden wordt. De Idee gaat niet op in
toestanden van psychische of collectieve onverstoordheid. Meent men dit: hoe hoog
men die onverstoordheid opvatte, het gevaar voor zelfgenoegzaamheid is er, welk
woord niet voor niets zoozeer tweeërlei klank heeft, een goeden èn een slechten. Dat
in Hegels denken dit zoozeer evident is; dat het bij hem niet blijven kan bij synthesen,
die niet wederom thesen zouden zijn; dat de absolute Idee nooit in eenigerlei
eindigheid opgaat; het hangt samen met zijn tweevoudig duiden van het zijnde,
positief en negatief.
Ook nog met iets anders. Al laat zich ter vaststelling van het verschil de logische
formuleering aanwenden: iedere synthese is wederom these, dit is niet de eenige
wijze waarop het onderscheid kan gezien worden. Het kan ook cultuurhistorisch
worden beschouwd. Hier is een andere problematiek, die met de logische niet
vermengd of verward mag worden doch niettemin eigen recht heeft. In Spinoza's
meer harmonische, in Hegels meer tragisch-disharmonische visie, resulteeren twee
werelden: in de eerste de Joodsche tezamen met de apollinisch-Grieksche, wier
voortzetting in het West-Europa van de 17e eeuw oppermachtig was; in de tweede
de Germaansche. Wat ik eenmaal als het ware als tooverformules gaf, die deze
werelden ontsluiten, klinkt bij beiden door. Bij Spinoza: God zag al wat Hij gemaakt
had, en zie, het was zeer goed. En ook: het onvoltooide is niets. Bij Hegel: de wereld
is onvoltooibaar.
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Hetzelfde is echter ook aan te wijzen aan een punt, dat voor Spinoza's gedachte van
principieele beteekenis is en wel aan den ‘conatus, quo unaquaeque res in suo esse
perseverare conatur’, de zelfhandhaving (Eth. III, St. 7). Het is ons geleerd deze zeer
hoog op te vatten: ‘Het beginsel der Spinozistische “zelfhandhaving” is niet de
gedachte van het opzichzelf, individueel gegevene, de mensch in zijn louter
subjectieve begrensdheid, maar het is de gedachte, dat het eene zich handhaaft als
n o o d w e n d i g e v o o r w a a r d e voor het a n d e r e , dat door het eene noodwendig
bepaald wordt en zoo in het oneindige. Zoo is het beginsel van zelfhandhaving in de
Spinozistische beschouwingswijze - in stede van gericht op bewaring van eigen
afgegrensde individualiteit - het d y n a m i s c h , principe, dat het eene deel op het
andere en tenslotte het deel op het Geheel des Levens betrekt. Aldus begrepen ligt
in den drang tot zelfhandhaving de band tusschen het individueele, vergankelijke en
het trans-subjectieve, Eeuwige. Het beginsel van zelfhandhaving doet het individueele,
in plaats van het te verzelfstandigen, opnemen in het noodwendig verband van het
leven en deel hebben aan het Oneindige, dat eeuwig en noodwendig is... De
Spinozistische gedachte van zelfhandhaving voert derhalve niet tot afscheiding van
den mensch als individueele persoonlijkheid, maar zij draagt immer een v e r b a n d ,
waarvan de mensch een n o o d w e n d i g deel deel uitmaakt.’ Aldus Dr. Carp1). En
in tweeërlei opzicht terecht. Het is misschien iets eenzijdig maar zeker in hoofdzaak
zoo naar de bedoeling van Spinoza. En verder: het principe der zelfhandhaving heeft
de mogelijkheid van het gezegde inderdaad in zich. Maar hier meen ik tegelijk te
moeten opmerken: niet alleen déze mogelijkheid maar óók de mogelijkheid van alles,
hetwelk hier werd afgewezen. Er is in de wereld ook een zelfhandhaving als de
handhaving van het opzichzelf individueel gegevene, den mensch in zijn louter
subjectieve begrensheid, in zijn bewaring van de eigen afgegrensde individualiteit,
zijn afscheiding als individueele persoonlijkheid tot verstarring en verschrompeling
toe. Individueel en collectief. En niet alleen is dit empirisch te constateeren. Op
Hegelsche wijze is te demonstreeren, dat ook deze mogelijkheid in de

1) G o d - w e r e l d - l e v e n , blz. 59 v.v.
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rede ligt, zij het dan ook niet als een redelijke mogelijkheid, als een mogelijkheid
welke inhoudt een medewerkerschap aan den redelijken zin van het leven. Doch naar
Hegelsch begrip is ook onredelijkheid in de Rede begrepen en liggen dus redelijkheid
en onredelijkheid beide in de rede. Is de Absolute Idee één, de
Idee-naar-haar-anders-zijn, de Idee in haar verkeering tot Natuur, Chaos, is allereerst
véél, de versplintering in ruimte en tijd, die stukken en deelen geven. Er is hier nog
niet veeléénheid, althans actueel niet, hoewel alles daarhenen streeft krachtens het
erin verborgen dynamisch beginsel, de naar zelf-hervinding terugstrevende Idee.
Maar naar de onmiddellijkheid genomen is er enkel het vele in den zin van het op
zichzelf staande, het nog samenhang en verband dervende. En nu moge de wereld
van den mensch een zeer veel hoogeren staat beteekenen ten opzichte van de
Idee-naar-haar-anders-zijn, Natuur, Chaos zonder meer, in dit opzicht is het toch niet
anders, dat ook de menschen om te beginnen (dit niet in tijdelijken maar in logischen
zin) zijn een veelheid van individuen, een veelheid van afzonderlijkheden. Hegel
noemt dit de wereld van den subjectieven geest, die wel is waar verloochend wordt
in zijn tegenhanger, den objectieven: den mensch in de maatschappelijke
verhoudingen, doch tegelijk daarin voorondersteld. Hegelsch verstaan, is verloochend
worden steeds noodzakelijk tegendeel van voorondersteld worden. In het gaan is het
staan verloochend en voorondersteld, is hier een instructief voorbeeld. Nu ligt in de
rede zoowel dat er menschen zijn, in wier gesteldheid het vol accent ligt op de
v e r l o o c h e n i n g van den subjectieven geest in den objectieven, verder nog in den
absoluten (de eenheid van deze beide, de wereld der cultuur). En hoe meer er is van
die verloochening (al blijft deze keerzijde van vooronderstelling en al blijft dus ook
de subjectieve geest voorondersteld), hoe meer geldt alles wat door Spinoza van de
zelfhandhaving als voorwaarde van samenhangsverband wordt gezegd. Doch óók
ligt in de rede, dat er menschen zijn, in wier gesteldheid het vol accent ligt op het
v o o r o n d e r s t e l d zijn van den subjectieven geest in den objectieven; al ontbreekt
de laatste en daarmede de verloochening van den subjectieven dan ook nooit geheel,
er is aan elken mensch wel iets van maatschappelijk-
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heid, zij het dan als minimum. Deze twee mogelijkheden (welker werkelijkheid
overigens een scala van oneindig vele variëteiten vormt), deze twee mogelijkheden,
wij zouden kunnen zeggen: de redelijke en de onredelijke (als wij dus maar begrijpen
dat beide in de rede liggen) zijn er. Het Spinozistische: opgenomen worden in verband,
allereerst van de samenleving, ten slotte in de oneindigheid des Als is de eene; wat
het Calvinisme noemt het haten van God en den naaste is de andere. Voor zooverre
het laatste zich ertoe bepaalt te leeren, dat de mensch van nature hiertoe g e n e i g d
is, dat er in dit opzicht is potentialiteit, kan het zelfs niet worden weersproken. Twee
mogelijkheden zijn er in de zelfhandhaving, welke wederom symbolisch zijn voor
de dubbelzijdigheid van het zijn naar Hegeliaansche positieve èn negatieve duiding.
Naast gedachten van Spinoza, welke m.i. Hegel enkel als eenzijdigheden zou kunnen
kenschetsen, zijn er andere die hij, gelijk gezegd is, ten volle zou beamen, maar zijn
denken zou haar tegelijk een achtergrond geven, die ze stelliger zou fundeeren en in
veel wijder verband plaatsen. Hier doel ik in het bijzonder op de plaats van den
mensch in Spinoza's gedachtenbouw, anders gezegd op de verhouding in dezen van
wereld- en levensleer.
Er is over dit punt al zeer veel geschreven. Dr. Carp zegt ervan: ‘De plaats van
den mensch in de Spinozistische beschouwingswijze is tweeledig. In de wereldleer
is hij één der oneindig vele schakels, begrepen in het noodwendig verband van het
ontvouwingsproces der goddelijke Rede en der goddelijke Aanschouwing... In de
levensleer staat de mensch in zooverre in het middelpunt der beschouwingswijze als
hij als u i t g a n g s p u n t van een ontwikkelingsproces wordt opgevat1).’ Dr. A.
Vloemans, met wiens beschouwing ik overigens niet geheel mede ga, spreekt bij het
weergeven van den inhoud der Ethica van ‘het ideaal van mensch-zijn als keerpunt’2).
Hoe wij tot den mensch komen van uit de wereldleer blijft onbegrepen. ‘Eén dier
schakels, zegt wederom Dr. Carp, is

1) G o d - w e r e l d - l e v e n , blz. 103. Spatiëering van mij, v. S.
2) S p i n o z a , d e m e n s c h h e t l e v e n e n h e t w e r k , 1931, blz. 498.
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de mensch in zijn individueele gesteldheid. Het is uiteraard aan redelijk inzicht
onttrokken, welke schakels van gronden en gevolgen den mensch aan den grond van
het ontvouwingsproces van de wereldorde verbinden... De wereldleer kent den mensch
nauwelijks, deel als hij is van de oneindige Orde, waarin de goddelijke Aleenheid
zich in haar ontvouwingsproces openbaart. In dit proces is 's menschen plaats - één
schakel onder oneindig vele - niet te bepalen1).’ De menschelijke situatie zooals deze
in de empirie is, is eenvoudig uitgangspunt. Dit is bij Spinoza ook zoo. Men zie b.v.
het aanhangsel bij het eerste deel der Ethica, waarin het o.a. heet: ‘Het zal voldoende
zijn, als ik hier uitga van iets (si pro fundamento id capiam), dat allen mij zullen
toestemmen, en wel dit, dat alle menschen bij hun geboorte onbewust zijn van de
oorzaken der dingen enz.’ ‘De levensbeschouwing, zegt nogmaals Dr. Carp, g a a t
u i t van de wereld- en levensverscheidenheid, waarin de mensch zich bevindt2).’
Bevredigen doet dit m.i. niet. Te minder, waar toch ook (en dit zeker
goed-Hegelsch) gesproken wordt van een kringloop: ‘de symbolische idee der Eenheid
is uitgangspunt en tevens einde. Tusschen beide in ligt eenerzijds de wereldwording
uit de goddelijke Aleenheid, de ontvouwing der wereldorde in het goddelijk
Bewustzijn, anderzijds de ontwikkeling van 's m e n s c h e n inzicht als terugvloeien
tot en ten slotte opgaan i n God, de mensch, die van zichzelf en het Andere niet meer
weet, maar a l l e e n openbaringswijze is van de goddelijke Rede3).’ De mensch is in
dezen kringloop dus zeer essentieel. Zooals de onsterfelijkheid, voor den mensch als
mogelijk gesteld, een specifieke beteekenis heeft, vergeleken bij de onsterfelijkheid
in anderen zin van al het zijnde.
Geenszins wil ik de mogelijkheid uitsluiten, dat een nog diepere doorgronding
van Spinoza's gedachten, speciaal van het zéér moeilijke gedeelte. Eth. II, St. 10 v.v.,
nog verder uitsluitsel geeft. Voorshands blijft mij intusschen waarschijnlijk dunken
in verband met het geconstateerde geresigneerd uitgaan

1) t..a.p. blz. 26, 103.
2) t.a.p. blz. 48. Spatiëering van mij, v. S.
3) t.a.p. blz. 129. De spatiëering van “'s menschen” is van mij, v. S.
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van het feitelijk menschlijke en het ondoorgrondelijk verklaren van den samenhang
hiervan met het Al-Eene, dat hier de grenzen liggen van het Spinozisme.
Hegel meent hier principieel méér te kunnen zeggen.
En wel door - ik moet het op gevaar van eentonigheid af nog eens zeggen - de
volle aandacht te richten op de situatie van het empirisch zijnde als allereerst
Idee-naar-haar-anders-zijn en als zoodanig logisch-noodwendig voor de taak gesteld
de Idee te hervinden, daarin zijn zin hebbende. Het werelddrama is naar Hegelsche
conceptie de kringloop van Idee-vervreemding en Idee-terugvinding. Vervreemding
van de Idee als Natuur, terugvinding van de Idee als absoluten Geest. Deze
terugvinding nu is niet beperkt tot wat verloopt in het menschelijk bewustzijn, al
vindt het daar zijn toespitsing en betrekkelijke voleinding. Wat in het menschlijk
bewustzijn hier verloopt, daarover heeft Spinoza onovertroffen geschreven. Maar
het Hegelianisme geeft daaraan een kosmischen achtergrond. Het laagtepunt is hier
niet de imaginatio doch de Natuur als zoodanig, de tot haar tegendeel verkeerde Idee.
Maar van het eerste oogenblik af, logisch gesproken, is daar ook de verheffing. Het
laagtepunt is tegelijk het keerpunt. Is de Natuur eenerzijds Idee-naar-haar-anders-zijn,
vervreemding van de Idee dus, anderzijds is zij reeds terugkeer in den grooten
kringloop; haar zin is een proces van metamorphose, welke haar aan het einde maakt
moeder en woonstede van Geest. Dit is de zin van al de gradaties, welke Hegel in
en aan de natuur doet begrijpen en welke nu natuurlijk niet in bijzonderheden kunnen
worden nagegaan: mechanica, physica, organica; delfstoffen-, planten-, dierenrijk.
Steeds meer is er de metamorphose, welke Geest, in welken de Idee zichzelve
hervindt, mogelijk maakt. Rede, blind werkende, stuwt naar deze zelf-hervinding;
wat in alle onbewustheid geschiedt is van Rede niet verlaten, wat terloops gezegd
een principieele kritiek op alle sociaal en cultureel rationalisme inhoudt. Maar wat
geschiedt in de Natuur, in delfstoffen-, planten- en dierenrijk is met dit al slechts
voorbereidend, de zelf-hervinding der Idee is hier nog niet actueel en daarom ook
kan het hierbij niet blijven. Er moet, wederom logisch-noodwendig, zijn het wezen,
in hetwelk actueel de van zich zelf vervreemde Idee zich als
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Geest hervindt. En met een variant op Thomas van Aquino zouden wij hier kunnen
zeggen: et hoc dicimus hominem, en dit noemen wij den mensch. In het volle besef,
dat deze redelijke zin zich voltrekt in een gesteldheid, in welke uit dit oogpunt allerlei
zinloos is. Evenmin wordt dan ook zonder meer geloochend de Spinozistische
gedachte, dat aan de verhouding van Al en mensch allerlei ondoorgrondelijk is, als
de Nietzschesche, dat de mensch moet overwonnen worden en dat hij brug is, geen
einde. Wis en zeker, de mensch is niet de absolute redelijkheid, al is de zin van zijn
bestaan dat hij hiertoe in nooit voltooiden opgang stijgt. Waarmede ook weer gegeven
is de noodzakelijkheid van gradaties in het menschelijke: subjectieve, objectieve en
absolute Geest; ziel, samenleving en cultuur, en in de laatste: kunst, godsdienst,
wijsheid, welke hier nu evenmin in bijzonderheden te bespreken zijn als wat hieraan
misschien met recht nog te kritiseeren is. Ook mij bevredigt de plaats der religie hier
niet geheel. Maar het wezenlijke is hier dit: in den mensch (voor zoover wij weten:
in hem alleen) hervindt de Idee zichzelf als Geest. Dit is de menschelijke
uitzonderingspositie, die in het Hegelsche systeem niet enkel subjectief is.
Het spreekt vanzelf, dat hieruit noodwendig volgt een groote onderscheidenheid
van de individueele menschen. De mogelijkheid is er van een natuurlijk bestaan, in
hetwelk van geest nog niet of nauwelijks sprake is; de mogelijkheid is er ook van
een vèr-gaande zij het ook niet volstrekte vergeestelijking, want deze wordt enkel
benaderd en de Natuur blijft steeds voorondersteld. En deze twee polen scheidt en
verbindt tegelijk een eindelooze reeks van mogelijkheden, in welke Natuur en Geest
op een bijzondere wijze zijn verbonden. Wat ik als verschil van Spinoza en Hegel
wilde doen uitkomen is wel zeer goed te demonstreeren aan de wijze, waarop Spinoza
aan het einde van het Aanhangsel Eth. I de vraag beantwoordt, ‘waarom God alle
menschen niet zoo geschapen heeft dat zij zich door hun redebeleid alleen laten
regeeren’. Het antwoord is ‘dat dit alzoo te verklaren is, dat het hem niet aan stof
ontbrak om alles te scheppen van den hoogsten tot den laagsten trap der volmaaktheid
toe, of om meer eigenlijk te spreken, omdat de wetten zijner eigen Natuur zoo ruim
waren, dat
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zij in staat waren alles wat door een oneindig verstand kon begrepen worden het
aanzijn te geven.’ Waarbij nog verwezen wordt naar St. 16: ‘Uit de goddelijke natuur
volgen met noodzakelijkheid oneindig vele dingen in oneindig vele wijzigingen (alles
namelijk wat een oneindig verstand omvatten kan).’ Alles zeer waar, ook naar
Hegelsch begrip. Maar het Hegelsch commentaar dat ik toevoegde adstrueert m.i.
toch wel voldoende mijn meening, dat het Hegelsch denken hier eerst een eigenaardig
relief verleent.
Ten slotte wil ik dit nog demonstreeren aan het beroemde slotwoord der Ethica.
‘Omnia praeclara tam difficilia quam rara’ (Al het uitnemende is even moeielijk als
zeldzaam). De juistheid van dit woord staat empirisch wel zoo vast als iets vaststaan
kan. Maar ook de logische noodzakelijkheid? Ik vermag daarvan in het Spinozisme
niet veel te zien, in aanmerking genomen de daar erkende onmogelijkheid het verband
van een bepaalde eindigheid - dus ook het uitnemende - tot het Al-eene te verstaan.
In elk geval is bij Hegel alles doorzichtiger. In zijn stelsel is de wereldgang, welke
leidt tot her-vinding van de Idee, een proces van concentratie, zooals zijn aanvang
de Natuur, de Idee-naar-haar-anders-zijn, de uiterste extensie is. Deze concentratie
houdt in zoowel een constante quantitatieve verkleining van de basis als een
qualitatieve verhooging van het daar aanwezige. De hemellichamen zijn een geringe
omvang ten opzichte van het ruimtelijk Heelal, de hemellichamen geschikt voor
organisch leven zijn er een ten opzichte van de hemellichamen in het algemeen. Het
gebied van het organische is op aarde het quantitatief geringere ten opzichte van het
anorganische. En in de menschenwereld is het niet anders: de wijze is de uitzondering
ten opzichte van de ‘duizend die zichzelf nooit wezen konden’. Het mathematisch
symbool van de wereld, zooals Hegel die doet begrijpen, zou een pyramide of kegel
zijn: het grondvlak groot, hoe hooger wij komen des te geringer de afmetingen, het
einde is een punt zonder afmeting. Dit is - de woorden zijn niet van Hegel - de
Hegelsche hiërarchie en absolute axiologie. Hoe hooger, hoe zeldzamer. Het laatst
denkbare is het empirisch niet meer mogelijke, de Christus of in de Noordsche mythe
Balder, die in de voorstelling sterven, d.w.z. naar wezen onbestaanbaar

Het Kouter. Jaargang 1

473
zijn; het hoogst mógelijke dat, hetwelk dit zoo dicht als maar kan benadert, ‘jene
Rose, die alle tausend Jahre einmal blüht’ (Rilke) maar daarmede in de wereld een
zeer precaire existentie heeft. Dat het meest uitnemende het meest zeldzame is, is
zoo licht in te zien. En dat het het moeilijkste is? Ook dit spreekt in dit verband
vanzelf. Hoe verder in dezen steilen weg, hoe meer onwillige Erdenschwere is om
te zetten. Met de eeuwig vooronderstelde Natuur, Idee-naar-haar-anders-zijn, is ook
gegeven de hang hiernaar terug, welke overwonnen moet worden, en... in den
wereldgang, in het menschelijk leven, komt het oogenblik, waarop het alles bewust
moet worden doorgemaakt. Anders zou de Idee niet kunnen hervonden worden.
***
‘Omnia praeclara tam difficilia quam rara.’ Het slotwoord der Ethica is in geheel
ander verband nú als slotwoord aan te wenden. Het heeft in het voorgaande misschien
geleken, alsof ik de grootheid van Spinoza en het Spinozisme door veelheid van
kritiek wilde bedekken of minderen. Niets werd minder bedoeld dan dit en de niet
geheel te vermijden schijn was een evenmin te vermijden pijn. Spinozisme en
Hegelianisme zijn beide ‘praeclara’, hoogtepunten van geestelijke schoonheid. Zij
zijn niet zonder hun onderscheidenheid, welke in het licht te stellen mede zaak is
van waarheid, waarom het hun beide is te doen. Maar deze in-het-licht-stelling zij
exceptie, in anderen zin dan waarin van het uitzonderlijke werd gewaagd. Wat
Spinozisme en Hegelianisme gemeen hebben is veel gewichtiger dan wat ze
onderscheidt. De peripherie moge hier zijn een noodzakelijke constateering van
onderscheid, het wezen zij een herkenning van het eene in het andere, een vreugdevol
wederzijdsch begroeten in den Geest, die alleen ware vreugde is.

Het Kouter. Jaargang 1

474

Bij Slauerhoff's dood
Door B. Jalink
Onderstaande bespreking van Slauerhoff's bundel ‘Een eerlijk Zeemansgraf’ was
reeds geschreven toen de tijding van het overlijden van den dichter op 38-jarigen
leeftijd ons bereikte. Onder de bestaande omstandigheden krijgt de titel van des
dichters laatste werk een bijna symbolische beteekenis. Dezer dagen wees Menno
ter Braak op het contrast tusschen dichterlevens als dat van Albert Verwey en van
Slauerhoff. Het eerste, in overeenstemming met zijn kunst, die positief en constructief
is, gestadig evolueerend naar een rijp en schoon einde; het tweede, dat van den ‘poète
maudit’, den rusteloozen zwerver over de wereldzeeën, den negatieve, den
weerbarstige onder alle omstandigheden, conform daaraan vroegtijdig en in
eenzaamheid afgebroken.
Slauerhoff is van meet af aan geweest een stormvogel in onze litteratuur, in onze
samenleving, in ons leven überhaupt. Men heeft wel eens gezegd, dat een dichter als
hij de felst mogelijke aanklacht beteekent tegen onze West-Europeesche cultuur en
wijst in dit verband op Slauerhoff's hang naar Oostersche landen als het Chineesche
rijk, waarover vele zijner verzen, novellen en romans handelen. Men heeft dan
Slauerhoff's levensprobleem, dat tot een levensobsessie geworden was, beschouwd
als een representatief leed, waaraan allen deel hebben, een plaatsvervangend lijden.
Als zoodanig zijn Slauerhoff en andere dichterfiguren van zijn geestelijke familie
zeker op te vatten en ten deele dekt deze opvatting ook wel de werkelijkheid.
Toch schijnen de oorzaken van een phenomeen, als deze dichter was, mij dieper
te liggen. Ik geloof niet, dat in welke samenleving, in welke cultuur ook, een natuur
als deze ooit met het leven vrede zou hebben gesloten, of althans dat hij dit in een
andere eerder zou hebben gedaan. China, Spanje,
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de oude, vervallen Spaansch-Amerikaansche landen, zij biologeerden dezen dichter
niet om hun aan de onze tegengestelde cultuur, doch om den ondergang, den afbraak
van hun oude culturen überhaupt. En wie onzer zou kunnen beweren, dat hij de
geheimzinnige aantrekking, die er van het onherbergzame, van het ten onder gegane,
het chaotische voor de menschelijke ziel uitgaat, niet kent? Dit oer-geluid, deze
oer-haat tegen het leven, waar Slauerhoff nooit boven uitgekomen is, schijnt mij het
prototype van den haat tegen de menschelijke existentie als zoodanig, die van alle
tijden is, zooals ook het tragische van alle tijden is en niet - zooals men op het
Sovjet-schrijverscongres te Moskou meende - slechts gebonden aan een bepaalde
maatschappelijke of cultureele orde. Haat tegen de menschelijke existentie met de
aan haar inhaerente betrekkelijkheid, welke betrekkelijkheid slechts door het kind
instinctief, door den tot bewustzijn gekomene meer bewust kan worden aanvaard
door de synthese van het n o c h t a n s .
Dit n o c h t a n s nu heeft Slauerhoff nooit kunnen uitspreken en het is zijn
grootheid, dat hij nimmer tot compromissen bereid was. Hij is als zijn ‘De Ontdekker’
blijven heen en weer zeilen voor den steilen rotswand en heeft dit levensprobleem,
dat hij nooit heeft kunnen oplossen, tot in zijn uiterste consequentie gedragen op de
hem eigen wijze: stug, weerbarstig, zonder sentimentaliteit:
En haastig heb ik mij weer ingescheept
Zeker van een ontdekking, anders grootsch,
Maar ben door onweerstaanbre drift gesleept
Naar zeeën leeg en kusten steil en doodsch.
Nimmer belijd ik mijn dwaling, mijn zwak
Voor deze blinde muur zal 'k blijven kruisen
Tot 't eind der wereld met mijn trouwe wrak
Waarop drie kale masten; galgen? kruisen?

Juist deze eigenschappen, verder het groot-aangelegde, bijna übermenschliche van
deze natuur, verbonden met een magisch taalvermogen, hebben het Slauerhoff
mogelijk gemaakt steeds weer op andere wijze dit ééne beeld als in graniet voor ons
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uit te houwen; dat van den hater van het leven, die hoe ook verscholen, op den bodem
leeft van iedere menschenziel en daaraan zijn mythische kracht en grootheid ontleent.
Er is in Slauerhoff's werk geen enkel teeken te vinden, dat wijst op een zich
voorbereidende kentering in zijn kunst, op een naderende verzoening met het leven,
die wel niet anders dan langs den weg van een Katharsis, een zich baanbreken van
het warme leven van het hart, van een zij het ook nog zoo schuchter begin van geloof
aan het leven: nochtans, had kunnen geschieden. Onder deze omstandigheden vraagt
men zich echter af, hoe de verdere ontwikkeling van dit talent zou zijn geweest.
Slauerhoff's kunst bewoog zich steeds vlak langs den afgrond van den diepsten onlust.
Zou hij steeds in staat zijn gebleven dezen onlust in lust, in den lust van het scheppen
om te zetten? Er zijn teekenen in zijn werk, waarop ik beneden nader terugkom, die
op het tegendeel wijzen. Meer dan symptomen waren het nog niet, doch duidden zij
er op, dat de last van het leven hem te zwaar werd? Heeft hij zelf de aftakeling, zooals
hij haar in ‘de Argeloozen’ (in ‘Serenade’) beschrijft, gevreesd? In dat geval mogen
wij dankbaar zijn, dat een vroegtijdige dood hem deze heeft bespaard en dat het rijke
oeuvre van deze eenige en markante figuur in onze letterkunde ons in zijn volle
gaafheid bijblijft.

J. Slauerhoff, Een eerlijk Zeemansgraf. Nijgh & van Ditmar. Rotterdam
1936.
Kunst is uiting en uitbeelding van een gevonden of hervonden zielsevenwicht, hetzij
dit evenwicht aan den positieven kant ligt, hetzij het zich b.v. baseert op een cynisme,
een ongeloof. Slauerhoff's kunst zou niet zijn - of geheel anders zijn - zonder zijn
diep geworteld ongeloof aan blijvend geluk, aan een maatschappelijke orde, die iets
anders is dan een instituut ter verzekering van een zekere erbarmelijke behagelijkheid.
Deze verzen, die mij dagen lang kunnen vasthouden, steeds weer overdenkend, vraag
ik mij af, wat toch de wortel is dezer kunst. Dit cynisme, dat niet slechts ongeloof is
aan geluk en maatschappelijke orde, doch dat zich met woedenden
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haat keert tegen het leven als zoodanig, dat au fond vernietigingsdrang is
(‘Dschengis’1)) en zelf in gloeden wil ondergaan, dan soms toch weer met die
wonderlijk-bloesemende teederheid zich naar het leven terugwendt, doch vreemd en
ver als naar een onbereikbaren droom van paradijsachtige schoonheid, is zulk een
cynisme een aangeboren onvermogen tot geloof aan het positieve, berust het op een
kwetsuur van iets voor het leven onmisbaars in den dichter zelf, verhult het een droom
van oneindig geluk, aan welks bereikbaarheid de dichter slechts niet gelooven kan
en is zijn woeste hartstocht voor het luchtledige een wraak op dit onvermogen?
Dat de grootheid der voortgebrachte kunst intusschen onafhankelijk is van de
gerichtheid van den kunstenaar en tot welk een hemel en aarde - in dit geval beter:
onderwereld en hel - bewegende weidschheid zij bij een groot aangelegde natuur en
een magisch talent kan uitgroeien, blijkt uit Slauerhoff's werk.
Ik moet bij Slauerhoff denken aan Jung's psychologie, die de menschenziel
vergelijkt met een gebouw, waarvan de grondvesten zijn gelegd in den oertijd, toen
de eerste menschen op aarde verschenen en waarvan de bovenverdiepingen uit de
laatste eeuwen stammen. Of aan Haeckel's ontogenetische grondwet, volgens welke
elk biologisch wezen vóór de geboorte den ontwikkelingsgang doormaakt, die de
soort gedurende de millioenen jaren, sedert levende wezens de aarde bevolken, vanaf
het protozo tot de hoogste gewervelde dieren toe doorloopen heeft. Er is in bijna elk
van Slauerhoff's verzen iets vóór-tijdelijks, iets wereld-, iets kosmoswijds, dat diep,
diep in ons menschelijk wezen een echo wakker roept. Het is alsof de dichter met
een reflex-licht spiegelt in oeroude afgronden en daar nooit geziene dingen belicht,
doch waaraan de herinnering blijkbaar ergens in het bewustzijn was bewaard gebleven.
Een der beste voorbeelden, zoowel van het bovenbedoelde evenwicht, hier te
aangrijpender om het bijna zwichten ervan

1) Met de eindregels:
Waanneer rondom de wereld is verwoest
Is zij mijn paradijs, kan ik, voldaan,
't Leven verachten en den dood weerstaan,
Weet Gij nu eindlijk wat ik wensch?

Het Kouter. Jaargang 1

478
onder een ontroering der ziel, als van dit wonderlijke kosmische accent, schijnt mij:

Ster
Een lange ingespannen blik
Hecht zich soms aan een sterke ster,
Die alleen staat en stralend ver,
Stil als een eeuwig oogenblik.
En 't leed, dat nimmer zich kon wreken
Wordt sidderend, alsof het breken
Wil in een eindelooze snik,
Maar weet terstond van geen verzachting
Der eenzaamheid na de omnachting
Weer starrer, na dien milden schrik,
In 't graf van 't hart teruggeweken.

Zoo zijn Slauerhoff's piratengestalten - woeste van God en mensch verlaten dolers
over de wijde wateren - zijn desperado's, - paria's, out-casts uit elken menschelijken
samenhang - zijn zoekers naar Eldorado - het verre, nooit bereikte, schimmige
geluksland - mythische voortijdelijke figuren, die blijkens de fascinatie die ervan
uitgaat, ieder mensch ergens diep in zich draagt.
Wat ons in deze kunst het meest aantrekt is wellicht het groot-aangelegde, de
stug-manlijke kant, de wijde armzwaai van de natuur, die men erachter voelt. Men
heeft wel eens gesproken van Slauerhoff's romantiek, doch ik vind dit woord, gezien
den bijklank dien het heeft, hier nauwelijks op zijn plaats. Karakteristiek voor
Slauerhoff is juist het harde compromislooze, nooit tot abdiceeren bereide. Zijn
figuren zoeken geen troost in hun barre eenzaamheid en wanneer een surrogaat wordt
aanvaard, dan geschiedt dit met volle bewustzijn en het wordt bij zijn meest naakten
naam genoemd.
Wel is er soms in Slauerhoff's kunst dat onheimelijk accent, - alsof de ziel bijna
zwichten wil - een hartstocht, een wellust voor het macabere, alsof er een
valsch-kopergroenen schijn over de wereld trekt: drenkelingen in de diepzee
aangekomen, die merken, niet te mogen vergaan, doch met wijd gesperde oogen een
nacht blijven inzien, die opklaart noch vervaalt,
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En dan naast deze woeste onherbergzaamheden soms opeens die vreemde
bloesemende kant, een wonderlijk paradijsachtig verschiet, een terugverlangen tòch
naar het samenleven der menschen. Doch het is of ook dat is aangetast: het is een
paradijs van heidensche schoonheid, doch onwezenlijk, veraf en vreemd, een fata
morgana.
Om ten slotte de zwakke zijden van Slauerhoff's kunst te noemen. Ten eerste kan
zijn cynisme soms wat goedkoop zijn: Coster sprak in dit verband van de hoog-roode
koonen-romantiek van een bakvisch. Doch dat is zelden en men kan er als aan minder
geïnspireerde uitingen aan voorbijgaan. Van meer belang, ook met het oog op de
toekomst, schijnt mij het gevaar van algeheele verzanding van dit talent in het à quoi
bon?, in de volkomen doelloosheid van het leven. Symptomatisch is in dit opzicht
Slauerhoff's ‘slordigheid’, waarvan Marsman eens de juiste verklaring gaf. Waarom
zal men verzen schrijven als alles vergankelijk en doelloos is? Bij Slauerhoff verzet
elk vers zich met wreveligen afkeer tegen zijn geboorte en Marsman wijst er terecht
op, dat er nauwelijks een sterker bewijs te vinden is voor de elementaire kracht van
den vormdrang dan dat een aldus ingesteld dichter een toch zoo groote productiviteit
aan den dag kan leggen. Intusschen zijn er, met name in Slauerhoff's voorlaatsten
bundel ‘Soleares’ verzen, die in hun leegte niet meer grootsch aandoen, doch leeg
worden ook voor den lezer en ik wees er al eens eerder op, hoe blijkbaar voor de
totstandkoming van poëzie noodzakelijk is, dat althans iets in den dichter blijft
gelooven in de bestaanbaarheid van het paradijs, waarvan hij met zooveel woede het
tegendeel schildert.
Wat Slauerhoff's laatsten bundel betreft, hierover kan ik na het bovenstaande kort
zijn. Hij biedt niet bepaald nieuwe perspectieven. Slauerhoff's kunst blijft zich zelf,
blijkens dezen bundel, gelijk en ook bovenbedoelde bedreiging van dit talent schijnt
mij niet afgewend, zie zoowel den titel als het laatste vers. Eenige der zeemansliederen
zijn wat aan den goedkoopen kant, volkstümliche en wat gemakkelijke herhalingen
van vroegere motieven. Doch dan zijn er ook enkele andere, waarvan sommige
bekend, b.v. ‘Het laatste Zeilschip’ (dit laatste, ondanks het eenigszins drakerige
motief, waartoe Slauerhoff
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soms neigt, van een ongehoorde evocatieve kracht) die dat bezwerende, magische
aan zich hebben, dat Slauerhoff tot een geheel eenige verschijning maakt in onze
letterkunde, een onvervangbare figuur van geheel eigen formaat. Ik bedoel verzen
als ‘La Voyageuse’ en ‘Waakdroom’, volkomen gave producten uit dien diepen
onderstroom, die onder het dagleven vloeit en waaruit steeds die woorden en uitingen
der menschen voortkomen, die dat eigenaardig indringend en doorklinkend, dat
accent van noodzakelijkheid hebben, men weet niet hoe en waarom.
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Idealiteit en realiteit1)
Door H.D. de Vries Reilingh
Het zij mij vergund stil te staan bij enkele gedeelten uit het artikel van den heer
Pieters in een vorig nummer. Met verbazing heb ik kennis genomen van een aantal
uitlatingen betreffende de opvoedende taak van het leger. Daar niet alle lezers van
Het Kouter in staat zullen zijn deze beschouwingen aan eigen ervaring te toetsen,
lijkt mij een rechtzetting noodzakelijk, opdat over dit onderwerp geen misvattingen
ontstaan.
Het lijkt mij in dit verband van waarde, wanneer een gewoon soldaat, die de
ervaringen en indrukken uit den diensttijd bij twee herhalingsoefeningen bevestigd
vond, laat hooren, hoe de praktijk is, en hoe deze dingen ‘van onder op’ gevoeld
worden.
Taak en noodzaak van den militairen dienst kunnen hierbij gevoeglijk buiten
beschouwing blijven - de meeste menschen aanvaarden de bittere onvermijdelijkheid.
Hier houdt ons alleen de sociale taak bezig, de opvoeding door het leger.
Hierover worden in het artikel hooge idealen verkondigd, die wij alle recht moeten
laten wedervaren. Zij verdienen onzen eerbied. De volgende vraag moet echter gesteld
worden: is dit alles ook in feite mogelijk en verwerkelijkt? Want anders zijn wij nog
geen stap verder. Wij kunnen erover theoretiseeren, idealiseeren, fantaseeren wanneer het geen werkelijkheid wordt, is het volkomen waardeloos.
Hier en daar nu wordt de indruk gewekt, dat de verhoudingen in feite en in het
algemeen even ideaal zijn, als de schrijver van het artikel gaarne zou willen.

1) Hoewel de redactie het niet zonder bedenking acht discussie toe te staan over de opvatting
van hun taak door de medewerkers aan het Aug.-Sept. nr., wil zij aan één der protesteerenden
tegen het artikel van Ritmeester Pieters het woord niet onthouden. Na het antwoord van den
laatste moet zij het debat gesloten verklaren.
Red.
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Welnu - hoe begeerlijk dit alles ook zou zijn - mijn ervaringen in het Nederlandsche
leger in de jaren 1930 tot 1936 luiden totaal anders! Misschien is het theoretisch
mogelijk - mijn Duitsche neef, die als Ritmeester den wereldoorlog heeft meegemaakt,
heeft mij dat voldoende duidelijk kunnen maken. Maar dat was een tijd van spanning,
tragiek, pathos - hier, in vredestijd, in een rustig, lauw land is de natuurlijke
verbondenheid, de eenheidsdrang niet elementair aanwezig.
In Nederland is er geen sprake van! In den dienst bestaat géén menschelijk contact
tusschen officieren en manschappen. De instructie - behalve het Reglement van
Krijgstucht! - geschiedt uitsluitend door onder-officieren in een gewoonlijk gespannen
verhouding. Het eenige contact bestaat uit het in ontvangst nemen van de straf,
wanneer men ‘op de bon geslingerd’ is. Contact wordt opzettelijk en zorgvuldig
vermeden, omdat vele officieren dat zien als gemeenzaamheid, hetgeen hun verboden
is.
Bovendien: niet in den dienst zelf doet de jonge soldaat zijn meeste en diepste
indrukken op, doch in de vrije avonduren - wanneer de officieren hem volkomen in
den steek laten, en de wel zeer verouderde en verstarde militaire tehuizen niet in staat
zijn het gros der manschappen, tuk op avontuur als zij zijn - het is immers hun
‘studententijd’ - te trekken. En dan krijgen wij het gehang in de cantine, het
geslampamper langs de winkelstraten, het gescharrel, en dergelijk fraais meer.
En dat verbetert niet, met den tijd, maar wordt erger! Vergelijk iederen soldaat,
die één maand in dienst is, met één, die er elf op heeft zitten. De eerste is groen, en
nog vrij netjes en correct, maar met het geleidelijke verfomfaaien van de uniform welks model naar ik meen uit 1895 dateert, en waarin men zich dus nooit ‘thuis’
voelt - verfomfaait ook de geest. Dan komen de ‘ervaring’, de branie, de getaptheid,
die maken, dat de menschen, die een soldaat in de treincoupé ontdekken, gauw het
portier weer sluiten! Dan is er geen leiding door hoogstaande menschen, maar de
brutaalsten geven het voorbeeld en den toon aan. Het zou zoo aangenaam zijn, als
het beter was, maar de werkelijkheid is niet anders.
Zelfs in bijzondere omstandigheden is de verhouding niet beter. Ik heb met een
groepje van 15 man van mijn regiment,
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onder leiding van een tweeden luitenant van onzen leeftijd, de ‘vierdaagsche’
meegemaakt. Wij liepen en leden gezamenlijk acht lange uren per dag, wij waren 's
avonds vrij in een vreemde stad - maar van contact of gesprekken is mij niets
gebleken. Wij worstelden gezamenlijk, maar wij reisden gescheiden terug, want een
officier mag geen derde klasse reizen met het oog op den afstand en het prestige.
Ik heb de groote manoeuvres in Brabant meegemaakt, als telefonist toegevoegd
aan den staf, met dezelfde ervaring. Meermalen ben ik met de School voor opleiding
van reserve-officieren meegeweest op oefening en marsch-oefening, gewoonlijk een
week lang - met dezelfde ervaring. Ik heb daarbij meermalen meegemaakt, dat er
om het een of ander beroering of ontevredenheid onder de manschappen was, hetgeen
den officieren echter volkomen ontging. Een officier weet eenvoudig niet, wat er in
de troep leeft en gebeurt. De hiërarchieke weg is zoo lang!
De Dienst is vrijwel algemeen gehaat - misschien uitgezonderd de huzaren, die
voornamelijk uit jonge boerenzoons bestaan, wie de omgang met paarden boeit. Dat
komt niet zoozeer vanwege pacifistische of anti-militaristische gezindheid, maar
omdat men er werkloos door wordt! Hoeveel jonge mannen, die op hun 20ste jaar
uit Dienst komen, vinden hun plaatsen ingenomen door menschen, die solliciteerden
op advertenties, waarbij liefhebbers opgeroepen werden, die vrijgesteld waren van
militairen dienst? Als jongens hebben zij werk gehad - nu komen zij er niet meer
tusschen, omdat zij als mannen te duur geworden zijn!
De Dienst is gehaat om de dwang - het is niet een gemeenschappelijk ideaal, dat
de scharen aangrijpt, maar de dwang, het moeten, niet de vrije keus, het eigen
initiatief, maar het bevel. Misschien praktisch onvermijdelijk, maar in strijd met de
beste eigenschappen van ons volkskarakter.
De Dienst is gehaat om het nummer zijn, het werktuigelijke, het niet als individu
erkend worden, de gelijkschakeling; wederom in strijd met onze deugden, en dus het
tegendeel van wezenlijke opvoeding.
De Dienst is gehaat om de ondergeschiktheid - volgens art. 2 van het Reglement
van Krijgstucht ‘de ziel van den militairen dienst’. Niet een ideaal, niet een offer
voor de
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volksgemeenschap, niet solidariteit, niet initiatief en verantwoordelijkheid, niet
plichtsbetrachting, niet geestdrift - neen: ondergeschiktheid is de ziel! Zoo krijgt
men in de praktijk niet de verdere fraaie wendingen van het R.v.K., maar ‘het dekken
op den meerdere’. Geen eigen verantwoordelijkheid, geen spontane actie - alleen
bevel, slaafschheid, kruipen. Daarvoor heeft ons volk gelukkig teveel trots, daarvoor
is het te fier! Noodzaak misschien - maar geen opvoeding!
In Duitschland knoopt het leger wel aan bij het volkskarakter, daar kan het
opvoedende waarde hebben. In Japan misschien ook. Hìèr passen beide niet bij elkaar,
kan het leger geen element van volksopvoeding zijn; uit nationale overwegingen
moeten wij daar bezwaar tegen hebben!
Nog één opmerking. Er wordt gezegd, dat het leger niet zooveel kan doen, omdat
alle bevolkingsgroepen met hun verschillende gezindheden daar vereenigd zijn, en
dus opvoeding in één richting uitgesloten is. Maar zijn er zóó weinig algemeen
menschelijke en religieuze waarden, zijn er zóó weinig nationale waarden, is de
drang tot volksgemeenschap zóó afwezig, dat hierin geen grondslag te vinden is voor
innerlijke vorming, voor opvoeding tot zedelijk en geestelijk hoogstaande menschen?
De Volkshoogescholen trachten hieraan te arbeiden - en vraag iederen jongeman,
die hierop en in Dienst is geweest, waar hij voor zijn leven het meeste aan gehad
heeft. Het antwoord zal u niet in twijfel laten!
Het is niet prettig dit alles te moeten vaststellen! Het is soms ontmoedigend te
bedenken, dat mijn eigen werkkring jaarlijks slechts enkele honderden jonge menschen
bereikt gedurende luttele weken, terwijl ginds jaarlijks gedurende evenveel maanden
ruim 20.000 mannen in een andere richting worden opgevoed.
Over de noodzaak van het leger praat ik hier niet. Maar als opvoedend instituut
kan het alleen waarde hebben bij een werkwijze en organisatievorm, die aanpast bij
ons vrijheidlievend volkskarakter en onze democratische tradities.
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Antwoord op het ingezonden stuk van H.D. de Vries Reilingh onder
den titel idealiteit en realiteit
Door P.W. Pieters
Aan het verzoek van de Redactie om den Heer de Vries Reilingh van repliek te
dienen, geven wij in zooverre gaarne gehoor, dat het ons de gelegenheid opent een
enkele onjuistheid recht te zetten en de vele groote algemeenheden die inzender
aanvoert binnen de perken te brengen waarboven zij - om der waarheid wille, niet
uit mogen komen.
Wij constateeren, dat inzender begrijpt dat de waardeering van den dienst bij de
huzaren anders en beter is dan bij de infanterie. Dit is in zooverre juist dat het door
ons geschetste ideaal van opvoeding (ook in geestelijken zin) in en door het leger
bij de huzaren véél gemakkelijker te verwezenlijken is, dan bij welk ander
leger-onderdeel ook (diensttijd bij de huzaren 15 maanden, bij de meeste andere
onderdeelen 5½ maand). Nu zou het mogelijk zijn, dat wij door onzen veeljarigen
dienst bij de cavalerie de hier bedoelde materie tè rooskleurig, tè eenzijdig waren
gaan zien. Wij hebben daarom inzenders schrijven voorgelegd aan een vertrouwden
vriend, die ruim 18 jaar in kleine garnizoenen als luitenant diende bij de infanterie
(tot 1 Aug. 1936) en dus zeker over meer dan voldoende ervaring beschikt. Zijn
antwoord laten wij aan het slot van onze repliek volgen.
Wij zelve hebben ook groote en ernstige bezwaren tegen nagenoeg alles wat de
Hr. d. V.R. aanvoert. Het grootste en algemeene bezwaar is het volgende: de kring
zijner waarneming is steeds uiterst beperkt en tijdelijk geweest. Hij diende 5½ maand
bij één regiment, en zeer vermoedelijk nog bij één compagnie ervan - maar zeker in
één garnizoen en even zeker alléén bij de infanterie. Daar staat tegenover dat hij
volgens eigen verklaring de vierdaagsche afstandsmarschen te Nijmegen
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meemaakte (geheel vrijwillig, waarvoor alle hulde). Dat de meeste menschen de
dienst als bittere onvermijdelijkheid beleefden is zeker niet vol te houden. Ons is
juist steeds door de best tot oordeelen bevoegden verzekerd dat op dìè marschen
beter dan ergens anders nog de geest van ‘blij aanvaarden’ sprak. Wat wij zagen bij
de terugkeer van de Haagsche militaire detachementen, niet alleen op straat, maar
ook in de kazernes, bevestigde ons dit ten volle.
Een enkel woord ook over de omgang der officieren met de soldaten - een
onderwerp belangrijk genoeg om een heel artikel aan te wijden. Inzender heeft het
hier blijkbaar al erg slecht getroffen. Wij zijn ons er ten volle van bewust dat ook
onder de officieren er zijn: zeer goeden, goeden en minder goeden, mannen met
hooge idealen en veel wilskracht en mannen met weinig idealisme en minder energie
dan anderen. Maar uitlatingen als: ‘In den dienst bestaat géén menschelijk contact
tusschen officieren en manschappen’ moeten wij met groote beslistheid terugwijzen,
omdat het niet waar is. Moge hier en daar dat contact wat slap zijn, tijdens de
herhalingsoefeningen een enkele maal heel los, een tendentieuse, algemeene bewering
als deze moet met kracht rechtgezet worden. Onze veeljarige en veelzijdige ervaring
heeft ons de overtuiging geschonken, dat dit menschelijk contact in ruime mate
bestaat, zij het dan ook niet altijd op de wijze waarop inzender het wenscht! Maar
deze wensch is onredelijk en onuitvoerbaar. Een officier kàn niet altijd bij zijn soldaten
zijn, hij kàn en behoeft zijn avonduren niet door te brengen in de kazerne - zijn
soldaten zijn geen kinderen en hij zou met zijn altijd er bij zijn meer ontevredenheid
dan goede resultaten verwekken.
Op één enkel punt kunnen wij het met inzender eens zijn, al geeft zijn tendentieuse
algemeenheid ook hier voet aan onjuistheden. Wij doelen op de militaire tehuizen;
de meeste er van zijn zeker verouderd en verstard. Maar wij vragen dan toch ook
een woord van waardeering b.v. voor het nieuwe (orthodoxe) militaire tehuis in Breda
en voor het een dezer dagen te openen nieuwe tehuis van de Vereeniging v. Vrijzinnig
Godsdienstigen voor Militairen en Militaire Tehuizen (gironummer 72318 Groningen).
Misschien is het niet ondienstig om hier ter plaatse ook te
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vermelden wat in dit verband vermeld wordt op blz. 336 van het Octobernummer
van ‘De Garde’, orgaan van de vereeniging van Grenadiers en Jagers, waar wij het
volgende, onderteekend door: K.J. Adams, Luitenant-Kolonel, Commandant van het
Regiment Jagers, lezen bij de afdruk van een brevet dat bij dat regiment aan alle
soldaten, die zich door gedrag, zoowel als door wijze van dienen boven anderen
onderscheiden, zal worden uitgereikt. Wij lezen daar:
Bij de regimenten is het vertrek van een lichting altijd een bijzondere
gebeurtenis, die regelmatig twee maal per jaar terugkeert. De officieren
en onder-officieren, wier taak het was van den weinig ontwikkelden
boerenknecht, zoowel als van den toekomstigen ingenieur, flinke, bruikbare
soldaten te maken, zien deze taak met het ‘afzwaaien’ der lichting
beëindigd. Meer nog voor den soldaat, die 5½ maand geleden als
nieuweling in de militaire maatschappij zijn intrede deed, is dit vertrek
een belangrijk moment in zijn leven.
Gedurende die maanden heeft hij zich moeten geven aan arbeid, die
dikwijls veel van zijn physieke krachten en zijn uithoudingsvermogen
vergde, hij heeft moeten leeren ondergeschikt te zijn, d.w.z. zich, met
terzijdestelling van zijn persoonlijke belangen, te voegen naar wat anderen
van hem verlangden. Hij heeft moeten leeren omgaan met personen, die
maatschappelijk dikwijls ver van hem afstonden.
Nu is dit alles achter den rug en keert hij met een vermeerderde hoeveelheid
levenswijsheid in de burgermaatschappij terug met de herinnering aan dat
vele, wat deze maanden hem hebben gebracht.
Wij komen nu tot ons ergste bezwaar tegen inzenders betoog. Vier opeenvolgende
alinea's begint hij als volgt: ‘De Dienst is vrijwel algemeen gehaat’, ‘De Dienst is
gehaat om de dwang’, ‘De Dienst is gehaat om het nummer zijn’, ‘De Dienst is gehaat
om de ondergeschiktheid’. Nu hadden wij tegen dit alles heelemaal geen bezwaar
als er maar steeds op volgde ‘door mij’ of ‘door ondergeteekende’. Hier begaat
inzender
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de cardinale fout om niet te vermelden w i e al die haatgevoelens koesteren,
h o e v e l e n het er zijn, of het een meerderheid, een minderheid, of ongeveer 50%
is. Wij hebben nimmer de illusie gekoesterd dat de dienst door a l l e dienstplichtigen
geliefd was, wij hebben altijd geweten, dat er waren en zijn, die de dienst ha(a)t(t)en,
het kan niet anders, hier niet en nergens. Wel echter hebben wij de overtuiging, die
niet wiskundig te bewijzen is, dat de haters een kleine minderheid vormen. Dat de
dreigende werkloosheid na volbrachten diensttijd een reden vormt voor velen (lang
niet allen) om den dienst te haten, achten wij volkomen verklaarbaar. Wij weten ook,
dat dit maatschappelijk euvel regelmatig in omvang afneemt, zeker niet in 't minst
door een krachtig streven van den Minister van Defensie en van de Kon. Vereeniging
tot steun aan miliciens.
Een uiting, die een merkwaardig licht werpt op de mentaliteit van den inzender is
wel deze, dat de dienst gehaat zou zijn om de ondergeschiktheid. Indien de
plaatsruimte het toeliet zouden wij hier nog lang kunnen uitweiden over doel, wezen
en vormen van ondergeschiktheid in de weermacht. Wij moeten alleen met kracht
tegenspreken, dat de ondergeschiktheid, de tucht, slaafsheid of kruipen vraagt en
daarentegen verzekeren dat deze zeer zeker ruimte laat voor gepast initiatief. Maar
het ondergaan van de tucht staat wel in zeer nauw verband met de geestelijke
gesteldheid van het individu. Gelukkig zijn er slechts enkelen, die zich hier in 't
geheel niet kunnen aanpassen. Tucht is het opgaan van één in allen tot het bereiken
van één gemeenschappelijk doel!
Ten slotte nog deze opmerking: inzender vergelijkt de Volkshoogescholen met
het leger. Deze vergelijking is wel zéér onjuist omdat hier twee grootheden met
geheel verschillende doelstelling tegenover elkaar gezet worden. Wij moeten hier
nog ter kennisneming voor den inzender aan toevoegen dat juist sinds 1930 door het
Legerbestuur zeer krachtig gewerkt wordt om alle dienstplichtigen te doordringen
van de door hem bedoelde nationale waarden. Sinds 1930 is op dit en overeenkomstig
gebied in het leger véél meer verbeterd dan inzender weet.
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Naar aanleiding van het stuk van den Heer H. de V.R. schreef ons een officier
(infanterist):
Van iemand, die het vervullen van den militairen dienst als ‘b i t t e r e
onvermijdelijkheid’ beschouwt - en tot dezulken behoort blijkbaar inzender
- kan men niet verwachten, dat hij op den dienst een ideëelen, noch een
reëelen kijk heeft. Zijn zienswijze is dan ook van pessimisme doortrokken.
Tegenover zijn oordeel staat dat van d u i z e n d e n anderen, die met zeer
veel genoegen aan hun diensttijd terugdenken, die in brieven aan hun
vroegere officieren en onderofficieren getuigen van het vele goede wat zij
in dienst hebben geleerd. Het persoonlijk afscheid dat sommigen bij hun
vertrek met groot verlof komen nemen van hun compagnies-commandant,
om deze te bedanken voor zijn leiding en steun, en de hartelijke begroeting
van hun vroegeren commandant bij een tijdelijke terugkeer onder de
wapenen, wijzen op waardeering van de zijde van den soldaat voor het
werk van de officieren en onderofficieren.
Wanneer ik op grond van langdurige ervaring een vergelijking maak
tusschen den dienstplichtige op het tijdstip, waarop hij in dienst treedt en
het moment, waarop hij den dienst verlaat, kom ik dan ook tot geheel
andere conclusies dan inzender. Als ik de jongelui voor mij zie, zooals ze
komen, en ze dan zie, zooals ze aan de burgermaatschappij worden
teruggegeven, dan heb i k voor mij de overtuiging dat ze b e t e r zijn
geworden: flinker, gezonder, met meer zelfvertrouwen en met meer
uithoudingsvermogen, doch ook naar den geest beter gevormd: oprechter,
eerlijker, hulpvaardiger en meer beneerscht.
Het Regl. betreffende de krijgstucht is steeds mijn uitgangspunt bij de
militaire opvoeding geweest, een opvoeding die tevens leidt tot de
ontwikkeling van alle christelijke en maatschappelijke deugden. Een
prediking van ‘ondergeschiktheid’ - zonder meer - is natuurlijk waardeloos,
indien daaraan het doel niet onmiddellijk wordt vastgekoppeld. Door het
doel krijgt het middel eerst waarde.
Dat de dienst vrijwel algemeen gehaat zou zijn, acht ik bepaald onwaar.
Zoo iets te zeggen is misschien brani van den een of den ander, doch deze
opinie wordt door talloos velen, en daar ben ik zeker van en daar heb ik
b e w i j z e n van, n i e t onderschreven.
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Vergadertechniek en persoonlijkheidsvorming
Door Rien Buter
Zijn wij, Nederlanders, niet elk lid van het bekende dozijn vereenigingen? En
tenminste bestuurslid van een half dozijn? Daar doen we dan democratisch, bedisselen
veel, ‘zetten onze schouders onder dit en dat,’... werkelijk, de veel besproken
‘opvoeding tot persoonlijkheid’ moet in dat vereenigingsgedoe althans voor een deel
haar beslag krijgen!
Maar onze tijd doet veel betwijfelen wat zoo rustig en zeker al jaren als juist werd
aanvaard. Is het wel juist, die wijze van aanpak in al onze dierbare vergaderingen,
allen werkende volgens bijna dezelfde ‘beproefde techniek’?
Het leek ons belangrijk, de in ons land algemeen gebruikelijke vergader-methode
te vergelijken met de wijze waarop de Quakers hun zakelijke werk aanpakken. Juist
die Quakermethode, die Oud-Woodbrookers zich zoo goed herinneren, die zoo
algeheel anders is, maar toch ook ‘beproefd’.
Zoo ontstond deze vraagstelling: ‘Is de techniek der Quaker-vergadering s t e e d s
te prefereeren boven de gebruikelijke vorm, met Voorzittersleiding, beslissen met
meerderheid van stemmen, enz. - Zoo ja, waarom? - Zoo neen, waarom niet?’

De Democratische Methode:
Geven we nu eerst een generaliseerende beschouwing van de gebruikelijke
vereenigingstechniek, die we ruim gesteld de ‘democratische’ zullen noemen, omdat
practisch alle statuten en reglementen een zeer volledige medezeggenschap der leden
vaststellen.
Uitgegaan wordt van de gezonde bedoeling, de leiding der vereeniging toe te
vertrouwen aan de meest geschikten, aan hen, die boven de ‘massa’ uitsteken en het
vertrouwen der leden weten te verwerven.
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Uit deze domineerende personen kiest men een bestuur en uit het midden daarvan
tot Voorzitter de meest op de voorgrond tredende, meestal een handig overtuigend
spreker met vergaderroutine, kennis van zaken, leiderstalent.
De macht nu van deze leidende groep (bestuur) is van den aanvang af reeds vrij
groot, zij het onder controle der vereeniging, maar heeft de eigenschap automatisch
te groeien, omdat deze groep:
alle gegevens, als ingekomen stukken, voorstellen, enz. uit de eerste hand ontvangt;
actief wordt gehouden door verrichten van het organisatiewerk, en zich dus
noodwendig grondig op de hoogte moet houden;
als zij haar werk naar wensch verricht, het passieve vertrouwen der
ledenvergadering verwerft, daar deze onbewust geneigd is zich (te) rustig aan leiding
toe te vertrouwen.
Verder neemt die macht toe, omdat de ledenvergadering gaarne
verantwoordelijkheid van zich afschuift; zij is afkeerig van moeite en zorg, waarom
zij verantwoordelijkheid graag op de schouders van het bestuur laadt. Immers: hoeveel
moeite kost het meestal om uit de leden de meest geschikt geachte te bewegen, leiding
te aanvaarden (tenzij dit zekere voordeelen biedt!)
Ook weet het bestuur het meestal in letterlijke zin het beste, omdat tijdnood op
vergaderingen en de slechte opkomst der leden vaak een behoorlijke voorlichting
beletten. Getracht wordt dan via krant of circulaire schriftelijk in te lichten, maar we
weten het allen (en zondigen uit zelfbeveiliging mede!): lezen doet men die dingen
meestal half, of heel niet!
In 't algemeen wordt zoo het nemen van een beslissing door stemming een
formaliteit welke reglementaire volmacht aan het bestuur geeft. Het aantal uitgebrachte
stemmen is in verhouding tot het ledental meestal zeer gering. Alleen voor meer
opwindende kwestie's groeit de belangstelling, maar dan is 't overwicht der leiding
door hierboven aangegeven omstandigheden zoo groot, dat de vergadering na fel
betoog tòch de voorgeschreven weg gaat.
Een numeriek zwakke oppositie, haast steeds aanwezig, wordt meestal gemakkelijk
(langs de ‘wettelijke weg’) tot
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zwijgen ‘gestemd’. Soms is 't een spel van vernuft en intelligentie, elkaar ‘flink op
hun nummer te zetten’.
Nog steeds werd uitgegaan van de gedachte dat het bestuur wordt gevormd door
menschen van goede wil. Maar wat zien we gebeuren als egoistische motieven,
strebers-instincten, of fanatieke bezetenheid een tactiek gaan voeren van dwang en
suggestie? We kennen het: ‘vurige’ toespraken, hoerastemming, stellen der
portefeuillekwestie, spreektijdbeperking, weren van oppositie, rekken der vergadering
tot het psychologisch-juiste moment om een stemming er door te halen, maandenlang
eenzijdig hameren op 't zelfde aambeeld om de leden murw te maken, zelfs royeeren
van weerspannigen en beperken van vrijheid in woord en schrift!
De gevaren, liggende in deze machtstoespitsing zijn te grooter, naarmate het
bestuurder-zijn, om welke reden ook, aantrekkelijk is, en vooral dan daar, waar het
ledental zeer groot is en niet direct actief geïnteresseerd (vakbonden, politieke partijen,
kerkelijke lichamen) enz. en treden minder fel aan den dag in kleinere en
actief-levende gemeenschappen, maar de tendenz tot machtsvergrooting maakt van
de democratische grondidee vaak een karikatuur.
De democratische methode bouwt verder op de idee dat de meerderheid in elk
geval de meeste kans heeft gelijk te hebben, en drijft met haar beslissingen dus in
de richting van meerderheidsvorming. Teleurgestelden denken echter aan het
raadplegen van een orakel en plaatsen achter deze meerderheidswaardeering een
aantal vraagteekens, maar... ‘het is toch de eenige rechtvaardige methode, nietwaar?’
Wie echter nagaat, hoe een stemming kan worden voorbereid (zie boven) zal het
een poovere methode kunnen vinden.
In 't algemeen is er een element van forceeren in, van dwang vaak, in plaats van
overtuigen. De afstand tusschen minderheid en meerderheid wordt telkens kunstmatig
vergroot en de verhoudingen verscherpt. De eenzijdigheid viert vaak triomfen en
vruchtbare scheppende ideeën worden niet benut of doordachte raad niet opgevolgd
omdat de atmosfeer door vijandschap bedorven werd. Na elke stemming zijn er
overwinnaars en overwonnenen, èn de mentaliteit, die daardoor wordt opgeroepen.
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Conclusies:
1o. Hoe democratisch de gebruikelijke vergadertechniek ook is bedoeld, zij voert
automatisch tot een autocratische wijze van besturen. Dit vast te stellen is zeer
belangrijk, omdat deze autocratie geen open karakter heeft1).
Uit de practijk blijkt deze paradox, dat de meest volledige democratie tevens de
meest volstrekte autocratie is.
2o. De machtstoespitsing in handen der leiding is ook voor het karakter der
bestuursleden niet zonder bedenking. Weinigen kunnen de weelde dragen, zich boven
de massa verheven te weten.
3o. De activiteit der leden wordt meestal slechts geprikkeld, ev. opgezweept, tot
propagandistische doeleinden. Hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt afgestompt
(‘op een paar lui komt alles aan’).

1) Een teekenend voorbeeld is het volgende: een landelijke vereeniging van een 15000 leden
koos vroeger haar hoofdbestuursleden uit twee-tallen, door het H.B. voorgesteld. Een
‘democratischer’ tijd stelde vast dat het H.B. slechts één candidaat mocht stellen, waarnaast
de afdeelingen hun candidaten zouden stellen. Het resultaat over vele jaren is nu, dat het
H.B. steeds haar ‘enkele’ candidaat gekozen ziet. Dus practisch zichzelf aanvult.
Dat men niettegenstaande deze conclusies tòch deze democratische methode handhaaft, heeft
tenminste twee oorzaken, n.l.
1ste is het werkelijk niet eenvoudig een betere methode toe te passen (wat even anders is
dan er een te b e d e n k e n ), en
2de worden de bezwaren niet zoo fel gevoeld in een echt levende, door idealen bezielde
gemeenschap. Daar zijn vaak de menschen beter dan de methode, en eerbied voor de
menschelijke persoonlijkheid voorkomt de ergste excessen. Maar de gevaren zijn er en kunnen
psychologisch als een noodzakelijk gevolg worden aangewezen, ja, helaas gezien en bitter
ervaren in onze vaak karikaturaal-democratisch geleide gemeenschappen. De
anti-democratische machten van deze tijd behoeven naar f e i t e n niet lang te zoeken.
(Dat neemt natuurlijk niet weg dat men bij een autoritair systeem op nog veel ernstiger feiten
kan wijzen. Wanneer men geen andere keuze heeft dan het boven beschreven systeem, en
een autoritair systeem, dan verdient het eerste verre de voorkeur, aangezien ons bezwaar er
tegen juist hierin bestaat, dat het de gebreken die aan een autoritair stelsel van uit het beginsel
en in verhevigden vorm eigen zijn, niet voldoende ondervangt. De conclusies 2o, 3o en 6o
gelden voor een autoritair systeem in nog grooter mate).
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4o. De oppositiegroep wordt een vijandige houding opgedrongen, waardoor de eenheid
herhaaldelijk wordt verbroken en scheppende ideeën onbenut gelaten. Het gevaar
dat onrecht wordt gedaan is groot.
5o. De grondgedachte, dat de meerderheid gelijk heeft, is een zéér aanvechtbare.
In 't meest ongunstige geval kan het gevolg zijn: regeering door een verbond van
geraffineerden plus dommen.
6o. Min of meer onbewust wordt aangenomen dat de ‘massa’ noodwendig
ongedisciplineerd is, en stevige leiding eischt, wat althans paedagogisch een onjuiste
stellingname is.

De Quaker-methode:
Deze, minder bekend zijnde dan de democratische, eischt eerst een nadere
omschrijving. Wie zoekt in de literatuur stuit direct op dit verschil: elke vereeniging
heeft een ‘wetboek’ waaruit men althans de theoretisch-organisatorische opzet kan
leeren. Bij de Quakers ontbreekt dit, door gebrek aan waardeering daarvoor. Het is
daar alles traditie in den goeden zin van het woord, n.l. enkele eenvoudige regels,
die door eeuwen heen bruikbaar bleken. Graham zegt in zijn ‘Faith of a Quaker’ als
hij aan het hoofdstuk ‘organisatie’ toe is, dat hij dit schrijft zonder eenig enthousiasme,
als zijnde van zéér ondergeschikten aard.
De Quakermethode is bovendien niet algemeen, maar zuiver religieus ingesteld,
zoodat deze niet zonder meer met de democratische te vergelijken is, al zijn er zéér
essentiëele punten naast elkaar te stellen.
Elke bijeenkomst van zakelijken aard begint en eindigt met een ‘stilte’1), terwijl
ook voor moeilijkheden, die door praten niet direct opgelost kunnen worden, een
stilte gevraagd wordt. Hierdoor is een geestelijke sfeer bepaald.
Een bestuur kent men niet. De schrijver (‘clerk’) fungeert als secretaris-voorzitter,
d.w.z. hij is 't administratie-adres en behartigt de correspondentie, terwijl hij de
vergadering in

1) Onder ‘stilte’ te verstaan een oogenblik van zwijgen, bedoelende zelfconcentratie en een
biddend zoeken naar de leiding van God. ‘Het aangezicht keeren naar het Licht’. Dit is een
zéér actieve vorm van stil zijn, vol innerlijke spanning en verheldering.
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zooverre leidt door de te behandelen punten onder instemming der vergadering aan
de orde te stellen. Verder noteert hij in het ‘minuten’-boek de besluiten, die het
‘gevoelen der vergadering’ vertolken, welke ‘minuten’ direct daarna in de bijeenkomst
ter goedkeuring worden voorgelezen.
Verder dient hij op te letten, dat de discussie niet van de hoofdzaak afdwaalt en
acht te geven op het oogenblik dat uit de bespreking blijkt dat er eenstemmigheid
gegroeid is.
Van debat is nooit sprake, omdat de idee ‘oppositie’ niet aanvaard wordt.
Er wordt nooit gestemd, uit eerbied voor de andersdenkende mensch, die ook dat
‘iets van God’ in zich draagt, wat dan letterlijk ‘overstemd’ zou worden.
Er wordt zeer zelden gesproken over voorstellen die te voren bindend geformuleerd
zijn, zoodat deze in de aanvang een zuiver persoonlijk karakter dragen en gedurende
de discussie wijzigen en groeien, zoodat het aangenomen voorstel of besluit soms
belangrijk afwijkt van het aanvankelijk gegevene, zoo gemeenschappelijk bezit wordt,
zonder zich verongelijkt voelende zielen.
Kan geen eenstemmigheid worden bereikt, dan dient te worden gewacht - wachten,
de zoo moeilijke daad vooral voor emotioneele of zakelijke naturen, die opschieten
willen! Wachten eischt geoefende zelfbeheersching!
Een bespreking tusschen de afwijkend denkenden kan nu in kleinere kring plaats
hebben, of een commissie onderzoekt de zaak nader om rapport uit te brengen, zoo
noodig schort men de zaak een langen tijd op. Tenslotte volgt eenstemmigheid òf
een vrijwillig terugtreden van een groep, die gaat inzien, niet voldoende tot
beoordeelen in staat te zijn, òf de betreffende zaak wordt ter hand genomen door een
groep, die dan zelf de verantwoording wil dragen.
Dit alles is soms moeilijk - valt meestal mee - en waarborgt meer waarheid.
Omdat de minderheid volledig recht geschiedt, soms zelfs een leidende rol ontvangt
als haar wijzere inzicht aanvaard wordt, is een vrijwillig terugtreden der aanvankelijk
andersdenkenden gemakkelijk mogelijk in de geest van wederzijdsch vertrouwen en
zonder een zich gegriefd voelen.
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Na het nemen van een besluit wordt de uitvoering niet aan een bestuur overgelaten
- immers dat is er niet - maar op de vergadering zelf aan een uitvoerende groep
toevertrouwd, waardoor steeds velen persoonlijke verantwoording dragen.
Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt trouwens toch sterk opgewekt door het
onder algemeene stille afwachting opstellen der minuut, die daarna ter goedkeuring
wordt voorgelezen. Dat is vaak een oogenblik van door allen gevoelde spanning,
bezielend werkend op schrijver en bijeenkomst.
Omdat er geen personen zijn gekozen, die het recht en de plicht hebben, altijd te
domineeren, kunnen zij, die wegens speciale kennis op een gegeven oogenblik de
aangewezen personen zijn, eenvoudiger ingeschakeld worden, zullen zich
gemakkelijker spontaan kunnen aanbieden.
Bij deze methode van gemeenschappelijke verantwoording vindt de handige
spreker-zonder-meer niet zooveel bijval, en doordrijvers worden met een korreltje
zout genomen, herzien hun houding meestal gemakkelijk, omdat ze niet tot reactie
geprikkeld worden.
Deze methode, door George Fox in 1672 ingesteld, bleef practisch ongewijzigd
en voldoet nog steeds, ook voor grootere bijeenkomsten als b.v. de London Yearly
Meeting, waar enkele duizende personen te beslissen hebben. De door de methode
aangekweekte zelfdiscipline én de geestelijke sfeer maken dit mogelijk.

Conclusies:
1o. Hoewel niet met name democratisch genoemd en bedoeld, is het resultaat van de
Quaker-methode een democratie van hooggestemden aard, omdat door het
niet-toelaten van onderdrukking allen een waarde vertegenwoordigen naar kennis
en geestelijk bezit en niet op een forceerend moment volgens hun stem alleen.
Het gevolg kan een resultaatzijn, g r o o t e r d a n d e s o m d e r i n d i v i d u e e l e
b i j d r a g e n . Het is nu mogelijk de hoogste potentie te vinden door samentellen van
alle positieve ideeën, zonder dat iemand het gevoel heeft een nederlaag te lijden.
2o. Niemand wordt tot schade van z'n persoonlijkheid op een verleidelijke
‘eerezetel’ geplaatst.

Het Kouter. Jaargang 1

497
3o. De activiteit der leden wordt geprikkeld tot scheppende daden en niet afgeleid
op reclame of propaganda, die zoo vaak tot zelfoverschatting voeren. Op het
verantwoordelijkheidsgevoel wordt een voortdurend practisch beroep gedaan door
het actief inschakelen van steeds anderen, én door de bebeschreven methode van
besluiten nemen.
4o. Door geen oppositiegroep te erkennen wordt de voorwaarde geschapen tot
vriendelijke gedachtenwisseling in grooter eenheid, en worden geen vijandige
gevoelens opgewekt. Er wordt geen onrecht gedaan aan de menschwaarde der
individueele leden, omdat geloofd wordt in het ‘zaad Gods’, ook in hen aanwezig.
5o. Verworpen wordt de gedachte dat de meerderheid het meest juiste besluit
neemt, en haar wil door meerderheid van stemmen dwingend op kan leggen. Daardoor
wordt een verkeerd gevoel van zelfbewustzijn niet gestreeld, is de verleiding een
speciale tactiek te gaan voeren om een besluit te forceeren minder aanwezig, en
t o c h worden besluiten met de grootst mogelijke meerderheid genomen.
6o. Gewerkt wordt uit het geloof dat een groote groep vanuit haar innerlijke kracht
een groot mate van zelfdiscipline kan bezitten.
En dit geloof is ook paedagogisch een zéér positieve kracht.
Toch kunnen en mogen we deze Quakermethode niet loslaten op de bestaande
gemeenschappen, zonder meer. Deze veel minder mechanische, niet op routine
berustende en niet van tactiek en speculatie op menschelijke feilen gebruikmakende
werkwijze is ontegenzeggelijk moeilijk te dragen door allen die er niet in gegroeid
en opgevoed zijn. Zij eischt een zeker geestelijk bezit, geloof, sfeer. Wie op deze
methode niet ingesteld is, voelt zich in den aanvang hopeloos onzeker, heeft een
gevoel van onmacht, twijfelt aan den goeden afloop en denkt dat alles vervaagt en
zweeft.
Als afschrikwekkende herinnering wordt gedacht aan een aantal openbare
debatvergaderingen, gehouden in de na-oorlogsche jaren te Amsterdam gedurende
een week van speciale vredespropaganda.
Deze bijeenkomsten waren met opzet leidingloos gehouden, met
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onbeperkte spreekvrijheid voor elken bezoeker. Al wat zonderling, fanatiek of
geëxalteerd was, en reeds lang overal onderdrukt, brak los en drong naar het podium.
Het resultaat was een helsche chaos.
Rufus Jones, z'n geloof in de Quakermethode belijdende, zegt dan ook: ‘Het eenige
wat de beschreven werkwijze onmogelijk maakt is een geest van verdeeldheid, strijd
en oneenigheid. Vanaf het oogenblik, dat liefde, welwillendheid, het streven tot
wederzijdsch begrijpen, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en het verlangen naar
eenheid verdwijnen, faalt de methode onherroepelijk daar zij alleen vruchtbaar kan
werken wanneer de gezindheid en de sfeer werkzaam zijn. Het is een geestelijke
werkwijze, welke noodwendig faalt wanneer de geestelijke sfeer uit de bijeenkomst
verdwijnt.’
Kort samenvattend zijn dus nu naast elkaar gesteld:
1o. De gebruikelijke democratische methode, die vaak opportunistisch is en neigt
naar de miskenning van het individu. Deswege bouwt zij niet krachtig en bewust
genoeg aan de persoonlijkheidsvorming en loopt gevaar deze afbreuk te doen door
prijs te gaan stellen op het lijdelijke beheerschbare massatype. Verkeerde menschelijke
neigingen als heerschzucht, hoogmoed, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel,
weinig eerbied voor de persoonlijkheid van den medemensch, worden door deze
methode vaak versterkt.
2o. De Quakermethode leeft uit de bewuste erkenning van het individu, deze
activeerende en steeds persoonlijke verantwoording opleggende. Eerbeid voor de
medemensch, waarin ‘iets van God’ leeft, is een bewust leidend beginsel. Daardoor,
en door alles in een geestelijke sfeer te behandelen, wordt intenser gestreefd naar
waarheid. Verkeerde menschelijke eigenschappen als onder 1o. genoemd worden
door de methode vaak gecorrigeerd.
Niettegenstaande het voorbehoud, dat reeds gemaakt werd, meenden wij dat in de
Quakermethode zooveel positieve elementen aanwezig zijn, dat wij deze graag ter
overdenking willen aanbieden in deze tijd van vaak louter afbrekende kritiek.
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Ervaring leerde dat gedeeltelijke toepassing in kleinere godsdienstige gemeenschappen
en jeugdvereenigingen tot waardevolle resultaten leidde.
Mogelijk dat de democratische Quakermethode in den grond meer een
‘theocratische’ blijkt - wat alles én moeilijker én gemakkelijker tevens te aanvaarden
en toe te passen maakt.
De Quaker gelooft, dat in de stilte niet alleen de gemeenschappelijke
overeenstemming der menschen wordt gevonden, maar ook de leiding Gods, wanneer
men dit verwacht, en er in gelooft. Eén deel der leden behoeft zich niet te
onderschikken aan een ander deel, maar alle leden te zamen onderschikken zich aan
God. Aangezien die leiding niet buiten het zoeken en denken der menschen omgaat,
maar in den loop daarvan haar werk doet, komt zij niet als iets vreemds van buiten
af, maar als de diepste overtuiging der verzamelde groep. Het bewustzijn der vrijheid
blijft bewaard te zamen met de hoogste gebondenheid.
Zoo zien wij dat, ook al valt deze methode reeds op een hoogen zedelijken basis
toe te passen, zij haar grootste rijkdommen eerst ontvouwt bij een geloof aan een
onmiddellijk contact met de Eeuwigheid en de daarmee samenhangende diepere
intuïtie.
Maar het aanvaarden van dat geloof is een zaak van persoonlijk onderzoek en van
een persoonlijk overtuigd worden, en een gegrepen zijn door wat de eigen persoon
te boven gaat.

Boekbesprekingen
Dr. J. Steinberg: Maria Spiridonowa in strijd met tsaar en sowjet, vertaald
door Titia Jelgersma, Van Loghum Slaterus 1936.
Dit is een zeer spannende en zeer leerrijke biografie.
Steinberg teekent ons het leven van zijn partijgenoote (links sociaal-revolutionnaire)
vanaf haar eerste terroristisch optreden in 1906, het neerschieten van een generaal,
den beul van haar land, tot op haar huidige kerker- en ballingschap onder het
bolsjewisme. Het is een leven van heroisme en martelaarschap, vooral van een
onbluschbaar zich volkomen wegschenkend ethisch idealisme. Hoe klein is de groote,
groote meerderheid der menschelijke strijders en strevers met al hun fanfares
tegenover deze eenvoudige maar ontembaar sterke vrouw!
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Twee dingen hebben mij in dit boek bijzonder getroffen. Ten eerste het beeld van
den terrorist uit diepste principe. Men moge de ideologie van deze menschen
bestrijden zooveel men wil, men is tot geen oordeel in staat of gerechtigd als men
deze uitbeelding niet heeft geschouwd. Deze vrouwen en mannen zetten hun leven
in, als het hoogste geluk dat hun weggelegd is, om hun volk te bevrijden van
misdadige overweldiging en zij zijn dan ook terstond bereid en verlangend met eigen
leven daarvoor te boeten. De mensch die als terrorist-moordenaar gemarteld werd
en verbannen in de gruwelijke Katorga, blijkt ook daar gedreven door de motieven
van een boven partijen uitgaande sociale rechtvaardigheid. En zie dan ten tweede
daarnevens de georganiseerde partij, die in veler oog althans dit op de
sociaal-revolutionairen voorheeft, dat ze terrorisme onvoorwaardelijk veroordeelt!
Het tweede dat dit boek u pijnlijk en klaar leert is juist het verraad van de diepste
waarde van de sociale revolte door het bolsjewisme, omdat het niet de menscheziel
en de gerechtigheid, maar een ijzeren organisatie en geweldsmacht in het centrum
plaatst. De brief vol brandende verwijten van de eens in de groote eerste tijd naast
Lenin verheerlijkte Spirodonowa, thans uit haar gevangenis aan de bolsjewistische
machthebbers gericht, is niet alleen een document humain van groote klaarheid maar
tevens een tijdsdocument van beteekenis. Aan het levend beeld van deze vrouw kan
men veel oppervlakkig oordeelen leeren herzien.
P. MINDERAA

Jan Poortenaar: Rembrandt; zijn kunst en zijn leven (met 82
afbeeldingen). Uitg. De Sikkel, Kruishofstraat 223, Antwerpen; A'dam
Z.J. Poortenaar, Roelof Hartstraat 84. 1936.
Blijkens het voorwoord, heeft de auteur zich ten doel gesteld: ‘in breede trekken een
beeld van Rembrandt als schilder te geven zijn geaardheid en groei als beeldend
kunstenaar te schetsen’. Inderdaad, de schrijver houdt zich aan dit program. Hij geeft
biografie, en in verbinding met de zuiver menschelijke levensbeschrijvingen het
rijpingsproces van Rembrandts kunst. Dat geschiedt op een sappige en toch sobere
wijze, met eens kunstenaars heftig protest tegen de vermaningen, berispingen, en
veroordeelingen van Rembrandt door tijdgenooten, die niet in zijn schaduw konden
staan. Deze verontwaardiging is juist en zuiver. Inderdaad is er zelden een landgenoot
zoo door eigen volksgenooten miskend. Ofschoon... de voorbeelden zijn toch niet al
te zeldzaam van zulk misverstaan en niet verstaan worden. Alleen: dat verandert
allemaal aan Rembrandts kunst niets. En Poortenaar voert ons juist telkens tot die
kunst terug; prachtig duidelijk en met levend meevoelen vertellend. De illustraties
zijn keurig verwerkt en goed uitgevoerd. Het boek is een fraai geschenk, zeker voor
humanistisch waardeerend Nederland.
v. H.
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Kerstmis
Door Ds. J.R. Immink
Het Decembernummer van een Tijdschrift voor Religie en Cultuur opent met een
Kerstoverdenking. Spreekt het niet vanzelf? Want is niet de Kerstverkondiging de
blijmare van de Christelijke religie, en is onze cultuur te denken zonder de komst
van Christus?
De blijmare. De komst van Christus in de wereld.
Als wij deze woorden tot ons laten komen, dan staan wij voor het wonder. Blijmare.
Licht, dat openbreekt over een donkere wereld. Over de duisternis van lijden, van
zonde, van dood. Over een wereld, die voortgaat waarheen, waartoe? Over geslachten
van mensen, die in eindeloze opvolging komen en gaan, wier leven is als een
ademtocht, van wie geen heugenis meer zijn zal.
Waartoe het leven en worstelen op aarde? Daar is de geschiedenis der mensheid,
die spreekt van opgang, bloei en ondergang; van cultuur, die werd en verging; maar
ook van verworvenheden, die de tijden trotseren, monumenten duurzamer dan koper,
schatten van schoonheid en wijsheid en goedheid.
Maar donker is de wereld en donker dreigend ons tijdsgewricht als een plompe
tank, die alles vernietigt onder zijn meedogenloos gewicht, die voor verworven
schoonheid geen halt houdt, en de wijsheid niet acht en de goedheid opzijde zet.
De blijmare, terwijl de mare van dood en verderf rondgaat, luide is over de aarde,
en de mens is ingesteld op de meest duistere tijding.
‘Ik verkondig u grote blijdschap!’
Deze verkondiging is niet te aanvaarden, niet te aanvaarden als menselijke sprake,
als mensenwoord, tegen het luide bruisen van komend onheil in. Nu niet en nooit.

Het Kouter. Jaargang 1

502
Aanvaard wordt de romantiek van Kerstmis, gaarne aanvaard, want zij geeft nog wat
kleur aan de vaalheid der dagen: ontroerende kinderzang, stille kaarsen aan donkere
boom, dromerijen waarin de werkelijkheid een oogwenk terugwijkt, kleine vreugden.
‘Ik verkondig u grote blijdschap!’
Deze verkondiging verschrikt. Want zij maakt de wereld donker en verlaten. Zij
dooft wat geen licht is, legt het zwijgen op aan wat geen blijdschap is; maakt stil alle
klacht en alle geroep. Als in oude verhalen, waarin natuur de adem inhoudt voor het
heil, dat nu komen gaat.
Het heil is gekomen. Midden in het duister onzer wereld. Midden in het duister onzer
tijden. Midden in de wervelwind van het gebeuren.
God, die zijn ja spreekt, zijn ja over de zin van het leven en de zin van zijn
schepping, zijn eeuwig ja in Christus; zijn heilswil openbarend en zijn heilsplan
ontvouwend in Christus geboren!
‘Ik verkondig.’ Geen mensenwoord, maar Gods woord in de wereld gesproken.
Tot ons gesproken. Tot ons gekomen. Wij knielen, aanbidden, aanvaarden. ‘Komt,
verwondert u nu mensen!’
Nu wijkt alles voor God en zijn bemoeienis met ons. God is. Is gekomen tot het
zijne. Zijn wereld is. Zijn heerschappij. Zijn licht. Ingedaald in onze wereld.
‘Ik verkondig u grote blijdschap.’ Nu is daar het kindeke in de kribbe, dat meer
is dan alle aardse glans van rijkdom en wijsheid. Nu is daar de schamele mensenzoon,
die in het aarden vat zijner menselijkheid en verworpenheid draagt de schat van een
hemelse vrede, die alle verstand te boven gaat. Nu is daar een man van smarten, tot
wiens hart en tot wiens lichaam alle lijden toegang heeft, die dat lijden opneemt: het
juk is zacht, de last is licht. Nu is daar hij, die bij ons hoort, maar niet aan de wereld,
die tot al onze donkerheid en verlatenheid ingaat. Nu is daar de Heiland der zielen,
allen tot zich roepend, zoekend wat verloren ging.
Hij, die onze Heer is.
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‘Ik verkondig u grote blijdschap, dat u geboren is Christus, de Heer!’
Christus, de Heer! In hem is het menszijn verheerlijkt, het menszijn, dat gericht
is op de toekomst van gerechtigheid, liefde en vrede. In hem ontvangt het leven zijn
zin en betekenis. Waarheen, waartoe? De richting is gewezen! Van God gesteld!
Christus, Heer van allen, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die
arbeiden zolang het dag is, wetende dat hun arbeid niet ijdel zal zijn. Ook niet als de
mare van dood en verderf hen bereikt. Want ‘Ik ben met u alle de dagen tot het einde.’
‘Zinneloos is de tijd, die zich uitstrekt zonder aanvang, zonder einde en reddeloos
glijdt alle heerlijkheid van menselijke geschiedenis in de afgrond van de eindeloze
toekomst. Alles maakt de tijd tot ruïne, waarvoor ik heb gewerkt, al wat ik liefheb.
Benauwen kan mij de tijd als een daemon, die verslindt zonder ooit verzadigd te
worden. En ik roep tot God, die boven de tijd is, dat Hij ons redde van de tijd, ons
zijne kinderen, dat Hij ons bevrijde van de nood der vergankelijkheid en de rust geve,
die blijft.’1)
Geslachten komen, geslachten gaan. De lichten doven, gelijk de kaarsjes aan de
kerstboom. Maar Gods licht is ontstoken! ‘U is geboren Christus, de Heer!’ Hij
gekomen in de tijd, en staande aan het einde der tijden.
De blijmare. Ja! Hij de zin van het mensenleven, de zin van de geschiedenis.
Ere zij God.

1) Roessingh, ‘Eschatologie’
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Christelijke philosophie
Door Prof. Dr. L.J. van Holk
Niet polemiek met dr. Langeveld over diens artikel in de Juni-afl. van Het Kouter,
nòch esprit d'escalier bij de redacteuren, nòch ook verweer tegen een schrijver, die
wèl tegen dr. Langeveld's artikel bezwaar had, maar wiens bijdrage toch niet geplaatst
kon worden - niets van dat alles is de inzet van dit artikel. Wel blijft de beschouwing
van dr. Langeveld aanleiding om het geestelijk gesprek voort te zetten, over een
onderwerp, dat dit ten volle verdient, en door het in de Juni-aflevering gezegde
geenszins uitgeput is. Immers het probleem, in den term ‘christelijke wijsbegeerte’
vervat, raakt zéér principieele strijdvragen, die door den heer Langeveld wel
incidenteel genoemd worden naar aanleiding van eenige middeleeuwsche schrijvers,
maar die ook nu nog onuitgevochten zijn; en dat óók in de kringen, voor welke in
‘Het Kouter’ wordt geschreven. Dit artikel wil een bijdrage zijn het bedoelde probleem
en zijn typische oplossingen opnieuw onder oogen te zien - voor zoover dat in het
bestek van een Kouter-artikel mogelijk is.
Vooreerst het probleem zelf. De woorden christendom en wijsbegeerte rijmen niet
erg fraai op elkaar! Gaat men over de redenen daarvan spreken, dan mogen de kleinere
irritaties wel eerst vereffend en weggenomen worden. De typisch vrome mensch ziet
het leven anders aan, verwerkt het anders, denkt ook anders over de Godheid, dan
de typisch wijze mensch. De eerste bidt, de tweede onderzoekt. Beide denken, beide
gevoelen. Meestal dragen menschen beide typen in zich - gelukkig! Maar het verschil
van geesteshouding blijft. En de moeilijkheid is, dat bij dezelfde gelegenheid de een
toch zús, de ander zoo reageert; wat zij elkaar kwalijk nemen, terwijl het toch in
eerste instantie geaardheid is. Toch laat zich hier
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wel de grens stellen: in studieboek en gehoorzaal passen betoog en onderzoek; in de
kerk passen getuigenis en aanbidding. De term christelijke wijsbegeerte is een zaak
- het blijkt uit de rangschikking van zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord - van
betoog; het christelijke aan haar kan nooit de stichtelijke toon zijn; want daarnaar
streeft de wijsbegeerte niet (al kan de strengheid van haar opzet zelf een daarvoor
ontvankelijken geest wel degelijk stichten).
Zoo is het ook met een tweede onaangemetenheid: geloof en wijsbegeerte. Zal dit
begrippenkoppel een zinvolle tegenstelling vormen, dan moeten de termen
gepreciseerd worden; dan is geloof niet slechts de zielshandeling van het gelooven,
maar tevens de inhoud daarvan. En wijsbegeerte desgelijks niet alleen het methodisch
denken of voelen, maar tevens de inhoud daarvan. Gelooven en weten kunnen elk
door een proces van twijfelen zijn heengegaan, alvorens zij tot aanvaarding kwamen.
Maar zij kwamen daartoe. Men forceert eenvoudig het spraakgebruik, wanneer men
niet aanvaardt, dat alle gelooven is: zich toevertrouwen aan onbewijsbaar inzicht.
(Hebreeën XI:1). En omgekeerd is weten een zich toevertrouwen aan bewezen inzicht.
In beide strekt een moment fiducia = vertrouwen in den laatsten achtergrond. Maar
het weten, de wijs-begeerte, blijft vragen naar de garantie van het logisch overtuigend
bewijs - het gelooven aanvaardt het onbewezene, onbewijsbare, uit de evidentie des
harten, de intuïtieve verzekerdheid zonder meer. En nu alweer: christelijke
wijsbegeerte heeft tot taak de grens van het weetbare, de stringentie van het bewezene,
zoo hoog mogelijk te leggen, en eerst daar te gaan gelooven, waar het weten perse
of incidenteel niet verder kan.
De laatste verdichting van het geloof is het dogma, d.i. de onaantastbare leer; die
van het weten is de kritiek, d.i. de altijd blijvende vraag.
Dit alles leidt dan tot de vraag: kan ooit een wijsgeer christen zijn, een christen
wijsgeer? Terwijl nu formeel niet is in te zien, waarom dat niet zou kúnnen (de
slotsom aller wijsheid kàn toch achteraf blijken te zijn de vrome aanvaarding van de
christelijke geloofsleer), is het niettemin in de werkelijkheid zóó, dat hier een zeer
moeilijk te vereffenen
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temperamentsverschil ligt, dat der vrome, geloovige slechts zelden toestaat wijsgeer
te zijn - en omgekeerd. Voeg daarbij, dat de voorstellings- en denkinhouden
buitengewoon disparaat zijn, juist voor de fijner ontledende geesten, en het zal
vanzelfsprekend zijn, dat het geestelijk gesprek over dit thema door de eeuwen heen
niet ten einde is gevoerd, maar telkens weer losbreekt, wanneer in tijden van kentering
het vorig evenwicht van methoden en inzichten verbroken wordt, en de geesten alle
gegeven waarden overnieuw gaan munten.
Onze eigen tijd is daarvan een goed voorbeeld. Er loopt immers van alles in
dooreen. Er bestaat een paganistische wijsbegeerte (de school van Schopenhauer bij
Ziegler b.v.; de bolsjewistische theorie van de godsdienstvervolgingen). Er bestaat
ook een christendom, dat voor zijn formuleeringen geen rust kan vinden dan in de
paradox, en verkapt of openlijk het ‘credo quia absurdum’1) weer belijdt. Wij kennen
een wijsbegeerte, als bv. die van Jaspers2), welke een groote vermoeidheid van de
wijsgeerige houding tegenover zichzelve verraadt; en een christendom, dat zich zoekt
aan te passen aan naturalistische veronderstellingen (Deutscher Glaube), wat een
soortgelijke zelfbetwijfeling doet zien. Maar juist daarom heeft het probleem der
christelijke wijsbegeerte een zeer uitgesproken actualiteit. Het ligt midden in het
krachtenveld van geestelijke spanningen, en is a.h.w. de theoretische keerzijde van
een zedelijk-praktische voorzijde: de strijd om evangelische schering en natuurlijken
inslag in de dagelijksche, de openbare, en de internationale moraal. Een vraag dus,
zeker waard om nog wat nader bezien te worden.
Christelijke wijsbegeerte dan. De uitdrukking raakt tal van problemen, die wij onder
drie hoofden willen bezien.
Het eerste hoofd is: het waarheids-kenmerk. Godsdienst vindt dit in openbaring,
d.i. een door God zelf geschonken, maar dan ook opgelegd inzicht; wijsbegeerte in
door zich zelf sprekende, redelijke aannemelijkheid. Ook hier doet zich het

1) ‘Ik geloof, omdat het ongerijmd is.’ Uitspraak van een Katholiek Kerkvader.
2) Zie zijn driedeelige ‘Philosophie’; Berlin, Springer; 1932; en zijn Groningsche
Aula-voordrachten ‘Vernunft und Existenz’. 1935.
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bezwaar voelen, dat het woord openbaring heeft. Wanneer b.v. dr. Langeveld op blz.
282 in zijn artikel schreef: ‘De eersten hadden de Openbaring niet, de laatsten wel’,
dan vrees ik dat hier dooreen gebruikt wordt 1e. Openbaring als onbetwijfelbaar
inzicht of Geestesgetuigenis; 2e. Openbaring als de Bijbel. Maar juist daarin zit nu
al dadelijk een diep doorwerkend verschil: ‘de openbaring’ - kan men die ooit
‘hebben’? Heilige Schriften treden altijd op met de aanspraak op volstrekte geldigheid
- maar daar kan geen wijsbegeerte, ook de christelijkste, zich zoo maar bij neerleggen.
Zij zal die aanspraken op hare geloofwaardigheid willen toetsen, en van zóó
hoog-ontsprongen kenbron een daaraan adaequate helderheid verwachten, d.w.z. een
evidentie, die ook den kritisch onderzoekenden menschengeest aanspreekt.
Wij raken daarmee een der boeiendste vragen van dit gansche thema: wat bewijst
de herkomst eener waarheid voor haar gezag? Dat vroegere beschaving nieuw
opduikend inzicht, onherleidbaar uit vorig weten, als van de Goden ontvangen en
geopenbaard beschouwde, pleit voor de spontane kracht harer vroomheid. Maar de,
laat ons dus aannemen, door specifieke goddelijke openbaring geschonken waarheid,
kan nooit a l s waarheid gelden, zoo zij niet voldoet aan die algemeene kenmerken,
die aan alle waarheid eigen zijn: duidelijkheid in zichzelve, lichtgeving voor een nog
duisteren samenhang; en zooal niet volstrekt bewijsbaar, dan toch waarschijnlijk, of
op z'n minst logisch-mogelijk. Dat priester en profeet de openbaring (zoowel de
oorkonde als de persoonlijke opdracht) waar achten omdat Gòd haar gaf, ligt voor
de hand. Maar de wijsgeer? Hij zal de volledige waarheid der openbaring eerst kunnen
aanvaarden, wanneer zij hare redelijkheid blijkt te bezitten. Immers de ervaring leert,
dat vele openbaringen òf inbeelding waren, òf zelfs zwendel. Juist, en daarom zal
ook de theologie, die den ernst van de waarheidsvraag eenmaal verstaan heeft, het
gezag der openbaring, ongeacht haar herkomst, toetsen aan de eischen der Rede.
Zelfs de roomsche theologie, toch meestal gul met ‘bovennatuurlijke’ onderstellingen
vraagt voor het aanvaarden van wonderen bewijzen1). Hoeveel te eerder zal dan niet
een christelijke

1) Codex inris canonici, cn. 2117.
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wijsbegeerte rekenschap vragen omtrent het ‘hebben’ van openbaring!
Het tweede hoofd is: het w e z e n s - k e n m e r k . Men kan daarbij uitgaan van den
term ‘christelijk’ zelf: wat houdt hij eigenlijk in? Is werkelijk de openbaring van
Johannes zoo wezenlijk voor het christendom als dr. Langeveld (blz. 283) ons wil
doen gelooven? Of zelfs de Opstanding? Dat hangt af van wat men onder christelijk
zal verstaan. Dr. Langeveld schijnt als bizonder kenmerk, in navolging van Erasmus,
de wedergeboorte te willen noemen. Is dat alléén christelijk? En is wedergeboorte
het h e e l e christendom? Denkbaar ware toch stellig ook een wijsbegeerte, wier
christelijkheid alleen daarin bestond, dat zij voor de vragen der levenspraktijk, der
moraal, zekere evangelische of kerkelijk-christelijke normen wilde gevolgd zien. En
daarachter ligt dan de principieele vraag, of de waarheid van zedelijk-praktischen
aard is of van logisch-theoretischen?
De wezensvraag heeft echter ook nog een ander aspect. Het denken zoekt door te
dringen tot ‘principia’ d.i. ten laatste tot een top-begrip. Dat beteekent - ik vraag hier
den lezer om verschooning, dat ik met zóó forsche stappen door de landouwen der
wijsbegeerte storm! - dat ergens de wijsgeer zal willen komen tot een bepaling van
het waarlijk Zijnde. Voor de christen is dat God; en God is nader bepaald als de
Genadige, de Barmhartige, als Liefde. Hier ligt een moeilijkheid, die niet ieder
misschien zal kunnen meedenken, maar die ik toch tenminste wil hebben aangeduid:
is het wezen der wereld het Zijn-zonder-meer? Of is het Zijn als heilig, oneindig
overstijgend Meer-zijn? Of is dit laatste maar een abstractie voor die Liefde, van
welke het Evangelie getuigt?
Het derde hoofd is het w e r k e l i j k h e i d s k e n m e r k . Wat beteekent christelijke
wijsbegeerte voor de onmiddellijke praktijk waarin wij staan? Waarin verschilt zij
van andere typen van wijsbegeerte? Deze vragen worden in de hedendaagsche
wijsbegeerte verhandeld onder de leuze ‘existentie’. Moet dan christelijke wijsbegeerte
existentieel zijn? Dit ter onderscheiding van de jacht naar 't essentieele, dat andere
vormen van wijsbegeerte levensvreemd en dus ten slotte onwijs zou maken. Dan
moet men wel bedenken, dat godsdienst en wijsbegeerte

Het Kouter. Jaargang 1

509
beide kennen het vurig verlangen naar de geestelijke opvlucht, naar een te boven
komen van de brute werkelijkheid in haar door-en-door profaan zóó-zijn. De wegen
hiertoe, schoon niet geheel dezelfde, vertoonen toch overeenkomst. Wijsheid, zoo
goed als vroomheid, veronderstelt een zekere ascese, dus loutering, onthouding,
wereldverzaking.
Beide echter ook kennen den d i e n s t - al is hier het verschil grooter. Dienst aan
en indaling tot ‘de wereld’ en haar werkelijkheid is voor den wijsgeer gebonden aan
de discipline van het zelfstandig denken - en dus dienst aan en voor een élite (en pas
daardoorheen ook voor breedere groepen door publicatie en popularizeering). Den
christen is deze dienst diaconie, missie, zielzorg, prediking. Het christendom - indien
eerst wat afgeplat - spreekt makkelijker tot de eenvoudigen. Goed, het zij zoo (de
aperte onjuistheid, die hierin steekt, slik ik maar in). Maar dat zegt nog weinig voor
de behandeling der existentievraag als zoodanig. In christelijke wijsbegeerte zullen
de motieven van barmhartigheid, dienstvaardigheid, deemoed wat meer op den
voorgrond van het bewustzijn staan dan bij andere typen. De toon zal bij die andere
wat koeler zijn, wat minder persoonlijk; wellicht ook wat meer op gerechtigheid en
zakelijkheid gebaseerd? Maar wat beteekent dat naast de groote vraag der
werkelijkheid als zoodanig?
Zoo heeft dan de wijsbegeerte, die zichzelf christelijk noemt, vele vragen voor
zich; en beteekent een probleemverknooping opzichzelf, die echter meer dan één
oplossing kent. Daarover nu nog een enkel woord.
Men kan de oplossingen, die zich aandienen, principieel in drie groepen verdeelen.
Er is, om te beginnen een mogelijkheid, dat de wijsbegeerte haar christelijkheid
demonstreert door zichzelve ad absurdum te voeren. Dat heeft Pascal in de 17e eeuw
al gedaan; Brunner deed dat een paar jaren geleden in zijn zedekundige studie ‘Das
Gebot und die Ordnungen’. Op de sceptiek als onvermijdelijk menschelijk eindpunt
d.i. als puinhoop van alle denken wordt de christelijke heilsleer opgetrokken. Hij
noemt christelijke philosophie een kritische philosophie ‘die im Wissen um den
christlichen Glauben und im Blick auf die Offenbarung als
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Krisis aller Kultur entworfen wäre’1). Dit is een monsterverbond te noemen, want
het is volstrekt willekeurig, dat de wijsgeer van zijn sceptiek afstand zou doen op
het oogenblik zelf, dat hij haar het meest behoeft, nml. tegenover de stoute beweringen
eener oncontroleerbare geloofsverzekerdheid. Metterdaad is dit type dan ook
ontworpen van de theologische apologetiek uit, niet van de wijsbegeerte als zoodanig.
Er is in de tweede plaats dat type, dat de philosophie niet in staat acht (of niet
bestemd) om godsdienstige waarheden te demonstreeren; maar wèl de wijsbegeerte
ziet als voltooibaar door een subtielen bovenbouw van begrippen en waarden, die
den denkarbeid des menschen in de geloofsverzekerdheid des christens op de meest
juiste wijze voltooid achten. Dat kan ook van het christelijk geloof uit ontworpen
worden: redelijke kennis als voorhof tot godskennis. De katholieke theologie maakt
op deze laatste wijze gebruik van Aristoteles, die voor haar dan ook de klassieke,
eeuwig-menschelijke wijsbegeerte is2). Van de wijsbegeerte uit kan men dit standpunt
o.i. verdedigd vinden door Kant in zijn godsdienstwijsgeerige geschriften, die de
gegeven christelijke openbaring toetsen op haar algemeen-menschelijke redelijke
structuur.
Er is in de derde plaats het type, dat de wijsbegeerte ziet als de voleinding van het
christendom; dat zoowel den wijze als den waren vrome aanspreekt, alsook wat
geloof leert naar den trant der gevoelvolle voorstelling in de wijsbegeerte verhelderd
acht tot zuivere rede: de constructie van Hegel en Bolland. In sommige
vrijzinnig-protestantsche kringen heeft men zich voor deze opvatting verklaard: het
christendom onderwezen als wijsbegeerte, en slechts om der wille van de ‘zieligheid’
der gemeente uitgedrukt in de taal der religieuse traditie.
Desgevraagd zou ik zelf voor de middelste opvatting kiezen, en dan met dien
verstande, dat duidelijk de onophefbare onder-

1) a.a. O.S. 470. De aanteekening op S. 664 geeft weer een iets ruimer opvatting, maar de
grondstructuur blijft: sceptiek + openbaring.
2) Misschien kan men ook prof. Vollenhovens standpunt ‘De Noodzakelijkheid eener Christelijke
Logica’ (A'dam, 1932) hieronder brengen. Maar ik moet bekennen, in die verhandeling kop
noch staart te kunnen vinden.
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scheidingen tusschen godsdienst en wijsbegeerte, geloof en weten, in de
wijsgeerig-theologische uiteenzetting tot uiting werd gebracht. Een christelijke
wijsbegeerte zou dus beteekenen een ander woord voor de theologie zelve, die het
een-en-ondeelbare waarheidscriterium handhaaft, en dus altijd weer bereid is, de
spontane uitspraken van het geloof te toetsen op hun redelijkheid; en omgekeerd de
redelijke inzichten even zoo willen toetsen op hun christelijke, religieus-zedelijke
waarde voor de praktijk. In den grond beteekent dit, dat men gelooft, dat christendom
en wijsbegeerte tot elkander staan, nòch in identiteitsverhouding, nòch in volkomen
vreemdheid, maar complementair; zonder hun relatieve autonomie ooit prijs te kunnen
of mogen geven.
Ja maar - wordt dan niet een werkelijk geslaagde christelijke wijsbegeerte een
hooge zeldzaamheid, een genadige bestiering, en een nooit 100% zekere geestesvorm?
Natuurlijk. Wedervraag: van welke andere geestesvorm geldt dat niet? En
inderdaad, dat beteekent dan tevens, dat christelijke wijsbegeerte meer een richtpunt
is, waarheen het denken zich te bewegen heeft, dan een aanwijsbaar stelsel. Te strenge
en te langademige eisch voor onzen tijd? Want: wie zal zich dààrover gaan druk
maken? Antwoord: neen, niet druk maken. Maar èn de echte wijsgeer, èn de echte
christen zullen willen zoeken te benaderen een geestesvorm, waarin de
noodwendigheid en de doorzichtigheid der redelijkheid verstild zijn tot liefde, de
deemoed, en de liefde, die het geloof in God schouwt.
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Bernard Shaw
Door Ada Geyl
Nu Bernard Shaw tachtig jaar is geworden en wij wel geen scheppend werk van
beteekenis meer van hem te verwachten hebben, lijkt de tijd gekomen om te trachten
ons een oordeel over de figuur van dezen beroemden Iersch-Engelschen
tooneelschrijver te vormen. Want hoe wij ook over hem denken mogen, hij is een
van de weinige schrijvers van onze eeuw, die een wereldbekendheid heeft gekregen.
Hij heeft ontegenzeggelijk in het begin van zijn loopbaan een grooten invloed op de
intellectueelen van zijn land en daarbuiten gehad. Zelfs nog dezen winter stond hij
door de opvoeringen van St. Joan in ons land en elders weer midden in de
belangstelling.
Hoe kunnen we het best uit den overweldigenden vloed van woorden, dikwijls
paradoxaal geestig en daarom schijnbaar of werkelijk met elkaar in tegenspraak, dien
Shaw als een blinkend spoor achter zich heeft gelaten, iets werkelijks omtrent dezen
brillanten schrijver te weten komen?
Ik wil voor mijn beschouwingen de hoofdgedachte van St. Joan als uitgangspunt
nemen. St. Joan is terecht het populairste stuk van Shaw. Misschien het eenige
waaraan we met eenige zekerheid een langer leven - om van onsterfelijkheid niet te
spreken - durven voorspellen. Het geeft aan Shaw's levensopvatting op de directste
en eenvoudigste en daarom misschien de diepste wijze uiting. Het is wel eens geestig
gezegd: Shaw is door Joan bekeerd. Hij is op zijn ouden dag (het stuk dateert van
1923) geloovig geworden. Maar hoe aardig ook gevonden, juist is deze opvatting
niet.
Shaw is altijd - op de wijze, zooals hij het in St. Joan is tenminste - godsdienstig
geweest. Zijn geloof heeft hij echter dikwijls op zoo paradoxale wijze geuit, dat het
niet als zoodanig erkend werd. Het is juist een zeer merkwaardig feit, dat Shaw, die
door zijn paradoxale manier van schrijven, op-
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pervlakkig gezien iemand lijkt om weinig staat op te maken, in de hoofdzaken van
zijn wereldbeschouwingen zoo'n vaste lijn vertoont. Want de kern van zijn
levensbeschouwing - waaraan hij in St. Joan de duidelijkste uitdrukking geeft - niet
alleen in de woorden maar ook door de karakters en de handeling van het stuk - is
altijd geweest, de dienst van God. Hij heeft niet altijd deze formuleering gebruikt.
Shaw's God heeft vele namen gehad - maar dit geloof is onmiskenbaar. Wat Joan
zegt tegen den dauphin, Charles, als ze hem overreden wil zich te laten kronen in
Rheims en naar Orleans op te trekken: ‘we zijn hier niet op aarde om voor onszelf
te zorgen: ik zeg U, dat we hier zijn om Gods zaak te behartigen. Ik heb een boodschap
voor u van God.’ -, dat is feitelijk Shaws eigen boodschap aan ons geslacht.
Verhelderend is ook de voorrede tot ‘Man and Superman’ een stuk, dat al uit 1903
dateert, wat wel bewijst, dat Shaw lang voor St. Joan dezelfde ideeën had. Niet alleen
dat hij in een vergelijking tusschen Shakespeare en den 17de eeuwschen puritein:
John Bunyan, schrijver van het bekende ‘Pilgrim's Progress’ (Eens Christen's Reize)
den laatste, omdat hij een godsdienstig schrijver is, verre stelt boven den grooten
dramaturg, voor wien hij een zeer typeerend gebrek aan begrip toont, maar ook direct
spreekt hij in die voorrede zijn overtuiging uit: ‘De ware vreugde in het leven vindt
ge, als ge u laat gebruiken voor een doel, dat ge zelf erkent als een machtig doel; als
ge u volkomen laat opgebruiken, voor ge afgedankt wordt; ze bestaat hierin, dat ge
een natuurkracht zijt inplaats van een koortsig, zelfzuchtig kluitje kwalen en grieven,
zich beklagende, dat de wereld zich geen moeite geeft u gelukkig te maken.’
Dat Shaw hier met een machtig doel hetzelfde bedoelt, wat hij later God noemt,
is ook duidelijk uit het stuk zelf, waarin de hoofdpersoon, John Tanner, de geboorte
van zijn ziel als jongen, beschrijft als het ontwaken van zijn zedelijk besef, zijn besef
van roeping en dit beschouwt als de voornaamste gebeurtenis van zijn leven. In het
geestige interludium plaatst hij alle genotzoekers in de hel, terwijl zij, die deel hebben
aan het scheppend werk van het heelal in den hemel thuis hooren.
Dat het leven pas zin krijgt, als de kleine mensch zich
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onderwerpt aan een machtig doel, is een intuïtieve zekerheid bij Shaw. Het is onnoodig
dit met verdere voorbeelden, die in zijn werk voor het grijpen liggen, te staven. Zijn
eigen leven is er trouwens mede het bewijs van.
Dat Shaws geloof in zijn kern zuiver intuïtief is, blijkt ook uit de volgende
merkwaardige passage - merkwaardig voor iemand, die vooral om zijn scherp intellect
bekend is - uit de allegorie: ‘The Adventures of The Black Girl in her Search for
God’ (1932). In haar zwerftochten om God voor zichzelf te vinden ontmoet het
Afrikaansche meisje o.a. Ecclesiastes, den Prediker, door Shaw als de typische Griek
voorgesteld. Het Afrikaansche meisje, Shaws eigen zoekende geest, staat hier
tegenover den scepticus, die verder zoeken naar God afraadt in belang van haar eigen
geluk.
Zij antwoordt op dien raad: ‘Ik verlang er meer naar God te kennen dan gelukkig
of hoopvol te zijn.’
En de Prediker: ‘En als ge nu eens tot de slotsom zoudt komen, dat er geen God
is?’
‘Ik zou een slechte vrouw zijn, als ik niet wist, dat God bestond.’
Deze woorden beteekenen voor den scepticus niets. Hij antwoordt, dat zij haar
geest niet mag laten binden op deze manier en bovendien: waarom zou zij niet slecht
mogen zijn?
Het Afrikaansche meisje is door geen redeneeren uit het veld te slaan en met een
paradox, die voor den zuiver-verstandelijken mensch volslagen onzin is, antwoordt
zij:
‘Maar ik weet, dat ik goed moet zijn, zelfs als het slecht is goed te zijn.’
Het is duidelijk, dat Shaw met ‘goed’ hier ‘geloovig’ bedoelt, overtuigd van de
zinrijkheid van het leven, overtuigd dat tot ieder mensch in zijn eigen persoonlijke
leven een opgave komt, die hij te vervullen heeft.
Als het nu juist is, dat deze kern van Shaws geloof zoo vast is, hoe komt het dan,
dat Shaw voor velen de spotter bij uitnemendheid is, dat er elementen in zijn werk
zijn, die den geloovigen mensch afstoten?
Dit ligt in de eerste plaats aan den inhoud van het Godsbegrip bij Shaw. Intuïtief
is de zekerheid van God's bestaan en de noodzakelijkheid van de onderwerping van
den indivi-
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dueelen mensch aan deze hooge macht, maar de 19de eeuwsche intellectueel, die
Shaw - hoe duidelijk hij in sommige opzichten zijn eigen weg is gegaan - toch ook
is, heeft aan dit intuïtieve geloof getornd, heeft voor alles een verklaring willen vinden
met zijn beperkte verstand, heeft al het ongerijmde, dat met zijn rationalisme niet te
verzoenen was, willen wegwerken uit zijn heelal en heeft dit niet anders kunnen doen
dan door God naar zijn menschelijk niveau omlaag te halen.
Zoo ontstaat in Shaws geest - en in dien van veel van zijn tijdgenooten o.a. ook
in dien van den in dit opzicht sterk verwanten H.G. Wells, het wangedrocht van den
‘onvolmaakten’ God. Zoo kan hij God beperkt zien tot: - in ‘Man and Superman’
gebruikt hij die uitdrukking - ‘the life-force’, sterk verwant aan Bergson's élan vital
en misschien het best door levensstuwkracht te vertalen. Deze onvolmaakte,
evolutionneerende God moet door den mensch gediend worden om zijn doel: de
volmaaktheid van het heelal, te bereiken. Shaws oneerbiedige, naïf-consequente
geest schroomt niet deze theorie tot het absurde door te voeren en zoo is het mogelijk,
dat hij in ‘Major Barbara’ zelfs tot de enormiteit komt, dat de mensch niet dankbaar
hoeft te zijn aan God maar God in de schuld staat van hen, die de evolutie van het
heelal dienen. Deze trotsche mensch, het middelpunt van het heelal is met recht door
Wells in zijn laatste boek: ‘The Anatomy of Frustration’ genoemd, een ‘undevout
believer’ en in zijn auto-biografie van een paar jaar geleden, sprekend over hemzelf
en Shaw: een ‘religious atheist’. Is het wonder, dat Shaw - niettegenstaande zijn
bewondering van den geloofsmoed van sommige individueele Christenen - van het
Christendom niets begrijpt en Jezus (zooals wel het duidelijkst blijkt uit de allegorie
van het Afrikaansche meisje) ziet als den zachten, lieven Jezus alleen, die voor
kinderen misschien een levende figuur kan zijn maar alleen bestaan kan voor den
sentimenteelen, niet in de werkelijkheid levenden volwassene, waar de geloovige
van de twintigste eeuw al lang bovenuit is gegroeid.
Het behoeft geen betoog, dat deze oppervlakkige zijden van Shaws geloof goeddeels
te verklaren zijn - als van zooveel 19de eeuwers - uit reactie op het dorre,
conventioneele geloof van zijn kinderjaren.
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Het verhaal van zijn godsdienstige opvoeding is een verhaal, dat met variaties voor
de overgroote meerderheid van zijn generatie geldt.
De jonge Shaw is opgevoed in een Protestantsch gezin in Ierland, dat zich superieur
voelt tegenover de Roomsch-Katholieke omgeving. De atmosfeer is kleinburgerlijk,
bekrompen fatsoenlijk - hoewel er ongewone elementen in het huwelijksleven van
de ouders zijn - vooral doortrokken van een ‘snobisme’, dat de echtheid van het
geloofsleven doodt. De jongen is romantisch - hij geeft hiervan zelf bizonderheden
in de biografie van Frank Harris. (Een niet geheel betrouwbaar boek, dat echter door
het commentaar van Shaw een interessant document is.) De saaiheid van de
werkelijkheid wordt ontloopen in dagdroomen vol heldenmoed en romantische liefde.
Een grooten invloed heeft ongetwijfeld zijn muzikaal zeer begaafde moeder gehad,
die hij bewonderde om haar flinkheid maar die het kind gebrek liet lijden aan
genegenheid en warmte. Hijzelf schrijft over haar in diezelfde biografie:
‘Het zou dwaasheid zijn mijn moeder een slechte echtgenoote of een slechte moeder
te noemen, want dat was zij niet; zij was niet in staat iemand of iets slecht te
behandelen... Zij was eenvoudig heelemaal geen echtgenoote of moeder. Evenals
mijn vader was het haar volslagen onmogelijk eenigen dwang uit te oefenen; en als
kinderen moesten we onzen eigen weg zoeken in een gezin, waar noch haat, noch
liefde bestond; vrees noch eerbied, maar altijd persoonlijkheid.’
Deze atrophie van zijn gevoelsleven in zijn jeugd verklaart veel van die dorheid
in zijn wezen, die hem, als hij staat tegenover menschelijke liefde bijna altijd hard
en ongevoelig of frivool en grof maakt. Dat dit voortkomt uit levensangst is wel
duidelijk uit verschillende stukken uit een vroege periode (1898-1903; Shaw's
ontwikkeling als tooneelschrijver is langzaam geweest). In het vroegste ervan:
Candida, naar men zegt geschreven tijdens zijn vriendschap met de oudere
tooneelspeelster: Ellen Terry, vertegenwoordigt de jonge schuwe dichter, Marchbanks,
die de liefde zoekt, de gevoelige kant van Shaw, die hij met zooveel succes heeft
onderdrukt.
Een paar jaar later in een van zijn ‘Plays for Puritans’:
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‘The Devil's Disciple’ schildert hij ons zijn ideaal: den volmaakten puritein: Richard
Dudgeon, die zijn menschenliefde toont in zijn bereidheid om zijn leven voor een
ander te offeren, maar voor iedere vrouw, die hem toenadering toont, op de vlucht
slaat. En nog een paar jaar later schept hij met bravoure den Don Juan-achtigen
Puritein: John Tanner in ‘Man and Superman’, die zich niet door de vrouw wil laten
binden om zijn krachten vrij te houden voor zijn scheppend levenswerk, een vlucht,
waar meer angst in zit dan Shaw zich bewust is; John Tanner wordt dan ook
achterhaald door de levenskrachtige Ann ‘Everywoman’, volgens Shaw, die zelf
gedreven wordt door de levensstuwkracht.
Ook in dit opzicht is er in Shaw weinig verdere ontwikkeling. In ‘Back to
Methuselah’, niet lang voor St. Joan geschreven, voert hij zijn theorieën over de
liefde tot in de uiterste consequenties door. Tezamen met de kunst en enkele andere
kleinigheden, wordt ze tot kinderspel verklaard.
Deze kortzichtigheid en perversiteit - mogen we wel zeggen - tegenover een der
centraalste levensgebieden tast Shaws heele levenshouding aan. Het kan geen kwaad
het ‘burgerlijke’ huwelijk en gezinsleven, dat alleen een bolwerk tegenover de rest
van de samenleving vormt en niets anders dient dan zichzelf, bloot te stellen in zijn
armelijkheid. Maar Shaw toont nergens dat hij met zijn aanvallen op huwelijk en
gezin, alleen dit ‘burgerlijke’ huwelijk bedoelt. Het is duidelijk, dat er voor hem geen
ander bestaat. En daarom - hoe raak en geestig hij ook over dit onderwerp kan zijn
- is zijn werkzaamheid op dit gebied geheel negatief.
Nog ernstiger is het als Shaw zijn opvattingen over menschelijke liefde uitstrekt
tot Goddelijke liefde. Eén van de meest krasse voorbeelden hiervan zijn zijn
opmerkingen hierover in ‘The Black Girl in Search of God’, die een volmaakt gebrek
aan begrip toonen.
Behalve de omgeving van het gezin - zullen ook de met tegenzin bijgewoonde
godsdienstoefeningen alle kiem, die er in zijn ziel geweest moge zijn van eerbied en
aanbidding, gedood hebben.
Het lijkt een niet zeer gewaagde hypothese, dat Shaws vertrek als jonge man uit
zijn vaderland en zijn vestiging in Londen
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- dit tehuis voor onbehuisden - een ontworteling beteekende, die deze onvervuldheid
in zijn gemoedsleven versterkte. Zijn eerste en eenige stuk over Ierland: ‘John Bull's
Other Island’, geschreven toen hij ongeveer vijftig was, toont duidelijk de sterke
aantrekkingskracht, die het dichterlijke land van zijn geboorte op hem uitoefende en
de angst, die hij voor den invloed ervan voelde.
Bij zijn aankomst in Londen moet hij volgens de beschrijving van tijdgenooten
een verlegen jonge man zijn geweest. Hij is de provinciaal, ernstig, wat zwaar op de
hand, (zijn jeugdromans getuigen ervan) die zijn plaats in de brillante groep jonge
schrijvers en kunstenaars (waartoe o.a. de decadenten: Oscar Wilde en Beardsley
hoorden) niet kon vinden. Hij zal een heimelijke afgunst voor hun vlotte
wereldschheid gehad hebben, maar zich eerst afzijdig gehouden. De ernstige kant
van zijn karakter, zijn menschenliefde en hervormingsdrang, deed hem aansluiting
zoeken bij de intellectueele socialisten van die dagen, de Fabians, waarvan hij al
gauw een der beste propagandisten werd.
Hij kon zijn romans niet geplaatst krijgen en werd muziek- en kunstcriticus om
geld te verdienen. Zoo werd hij zich allengs bewust van zijn macht over het publiek.
Met zijn geestigheid, die zijn natuurlijk Iersch erfdeel was, kon hij het boeien. Door
zijn vitaliteit en wilskracht het overtuigen. Zijn schuwheid sloeg naar het tegendeel
over. Om een ‘domme massa’ te behagen en indruk te maken, geeft hij zich over aan
een uitbuiting van zijn persoonlijke eigenaardigheden, die dikwijls alle grenzen van
den goeden smaak overschrijdt. In dezen tijd - het voorbeeld van Oscar Wilde doet
ook zijn invloed gelden - leert hij de kunst van de zelfreclame, die hij helaas! nooit
meer af zal leeren. Ook al gebruikt hij deze handigheid om de aandacht van het
publiek te trekken, meestal om die aandacht te vestigen op wat hij te zeggen heeft,
het werkt toch ook zijn ijdelheid in de hand.
Zijn zelfvertrouwen - oorspronkelijk een compensatie voor zijn
minderwaardigheidsgevoel - wordt tot een matelooze zelfverzekerdheid, die zijn
geheele wezen doordringt en mede zijn wereldbeschouwing en godsdienst zonder
vroomheid verklaart. Zijn godsdienst, die dienst is, maar aan een God, waar-

Het Kouter. Jaargang 1

519
voor hij geen eerbied voelt, waarvan hij zich als bewust mensch zeker niet de mindere
voelt omdat hij eigenlijk niet meer is dan een blinde levenskracht.
Er is een merkwaardige gespletenheid in Shaws wezen. De dichter in hem is nog
lang blijven leven. Den dichter, den mensch met een oorspronkelijke visie op het
leven, den mensch, die door zijn verbeelding - zooals Shaw het woord zelf gebruikt
in een bekende passage van St. Joan waar Joan ‘haar stemmen’ tracht te verklaren
aan den botten Robert de Baudricourt - in relatie staat tot God, we zijn hem in
Marchbanks in ‘Candida’ tegengekomen. Hij verschijnt weer in Father Keegan in
‘John Bull's Other Island’ - hoe is het mogelijk een zoo wijze en fijne
Roomsch-Katholieke geestelijke te teekenen en tegelijk zulke domheden te zeggen
over het Christelijke geloof! - telkens weer komt hij even om den hoek kijken tot
Shaw in zijn oorlogsstuk: ‘Heartbreak House’ in Captain Shotover weer een
levensgroot portret van hem geeft. In dit geheele stuk is de sfeer van
zelfverzekerdheid, die we van Shaw gewend zijn wat verbroken. Het is of de oorlog
deze harde korst, die Shaw ter bescherming gevormd heeft, aantast. Heartbreak
House, het huis waar dillettantische intellectueelen wonen, symboliseert die
welgestelde, nietsdoende klasse van Engelschen, zonder levensstijl, die blind in den
oorlog loopen. Captain Shotover is een oude man, de eenige, die in staat is iets verder
te zien dan het onmiddellijke leven door zijn familie en hun vrienden geleid. Iemand,
die op zijn ouden dag iets over heeft gehouden of teruggewonnen van den directen
en frisschen kijk van een jong mensch, die onbevangen in het leven staat, over wie
de conventies geen macht hebben. Maar deze zelfde krachtige en vitale figuur heeft
zoo weinig geloof in de wereld gehouden, dat hij het niet beneden zich acht zijn brein
en verbeelding in dienst te stellen van de uitvinding van vernielend oorlogsmateriaal.
De wereld is immers toch niet te redden.
Hier worden we getroffen door een cynisme in Shaw, dat een eigenaardig contrast
vormt met wat wij de kern van zijn geloof hebben genoemd. Een heel kras voorbeeld
hiervan geeft ook ‘Major Barbara’, dat uit denzelfden tijd dateert, als ‘John Bull's
Other Island’ maar uit een volkomen andere
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gevoelssfeer stamt. Major Barbara is een rijk, jong meisje, dat tot de rang van majoor
in het heilsleger is opgeklommen. Met hart en ziel geeft ze zich aan haar werk. Haar
vader is wapenfabrikant maar haar ouders leven gescheiden en ze heeft er zich nooit
rekenschap van gegeven, dat haar geld uit deze verfoeilijke bron vloeit. De vader is
een brillante, aantrekkelijke schelm, die zijn bedrijf niet alleen met de grootste
koelbloedigheid uitoefent, maar in een soort philosophie, met bravour opgedischt,
er zelfs in slaagt er een glans van grootheid aan te geven.
De onmenschelijke wreedheid van het bedrijf wordt niet verdoezeld. Shaw heeft
een soort brute eerlijkheid, die verfrisschend kan zijn maar soms een vlag is, die een
zeer twijfelachtige lading moet dekken. De vader, die op het tooneel verschijnt, als
de kinderen allemaal volwassen zijn, behaalt een volkomen overwinning op de
conventioneele moeder. Al de kinderen worden door hem meegesleept. Ook Barbara,
die wel een strijd doormaakt, als zij de omkoopbaarheid van het Heilsleger (een
groote som gelds van haar vader wordt dankbaar aangenomen) ziet, gaat, met vreugde
zelfs, een toekomst tegemoet, waarin haar a.s. man de opvolger van haar vader zal
zijn. Hij zal dan immers macht hebben over leven en dood.
Er zijn twee dingen in dit stuk, die opvallen.
Shaw heeft gelijk als hij zegt: het leven zonder compromis is onmogelijk. Het
Leger des Heils aanvaardt dankbaar het geld van den wapenfabrikant en den
whiskeymagnaat. Wij ontkomen geen van allen aan het gebruik van ‘bezoedeld geld’.
Het is merkwaardig, dat Shaws allereerste stuk: ‘Widowers' Houses’ hetzelfde gegeven
op dezelfde manier oplost. Hier trouwt de jonge man, die zich eerst verzet, toch de
dochter van den huisjesmelker, als hem aan het verstand wordt gebracht, dat zijn
eigen inkomen uit dezelfde bron komt als het geld van zijn schoonvader. Shaw stelt
hier forsch en grof een probleem, dat dagelijks op onzen weg komt. En dan moeten
we hem toegeven: het compromis is niet te ontloopen maar het hangt er toch nog
wel een beetje van af, hoe ver we dit compromis voeren. We missen hier een fijnen
toetssteen.
Tusschen Macchiavelli en den (onbestaanbaren) absoluten idealist liggen nog wel
eenige schakeeringen. De onmogelijk-
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heid van een consequent doorgevoerd idealisme verleent geen vrijbrief voor het
overboord gooien van alle idealen. Het stuitende van Shaws oplossing - die eigenlijk
geen oplossing is - ligt vooral in de vreugde, die hij er in lijkt te scheppen het
idealisme van het jonge meisje, dat niet genoeg rekening houdt met de werkelijkheid,
aan de kaak te stellen. Dit stuk had alleen gered kunnen worden, als Shaw den moed
had gehad er een tragedie van te maken en als hij dieper was ingegaan op den strijd
in een menschenziel, die begint den afstand te beseffen tusschen ideaal en
werkelijkheid. ‘Major Barbara’ is geschreven door het spotduveltje in Shaw, dat
gesymboliseerd lijkt door den Griekschen geleerde Cusins, den verloofde van Barbara,
die bij haar nederlaag, als ze in tranen is over haar ontgoocheling, wat betreft de
zedelijke kracht van de leiders van het Heilsleger, in vervoering de trom slaat, terwijl
hij een troepje havelooze heilssoldaten aanvoert. Shaw mist de diepte en de
menschelijkheid om een tragedie te scheppen. Zelfs een stuk als St. Joan, waarvan
de stof tot een tragedie noopt, is geen echt treurspel geworden. Waar Shaw zichzelf
trouw is en de ‘puritein’ blijft (in de bepaalde beteekenis van het woord, die hij er
aan hecht) zooals in ‘The Plays for Puritans’, speciaal daarvan ‘The Devil's Disciple’
en in de een-acter: ‘The Shewing-up of Blanco Posnet’ en ook (al is het grootscher
van opzet) in ‘St. Joan’, voelen we deze lacune niet zoo sterk als gemis. Die vurige
koelheid, die frivole ernst, die hem met de meest tragische en verheven waarheden
doet manoeuvreeren als een goochelaar, is zijn meest typische wezenstrek. Het is
hem mogelijk met een geestigheid boven de beperkingen van het individueele leven
met zijn persoonlijke verlangens en angsten uit te stijgen, omdat hij zich onderworpen
weet aan een hooger doel, dat boven individueel geluk of verdriet uitgaat. Hierin
forceert hij zich niet en daarom zijn deze ‘puriteinsche’ stukken het bevredigendst,
ook al reikt Shaw zelfs in zijn beste werk nooit tot den hoogsten humor. Tot den
glimlach van de zachte wijsheid, die de tragiek van het leven overglanst, reiken
Shaw's geestigheden niet. Zijn overwinning op ‘het natuurlijke’ in den mensch is te
gemakkelijk om grootsch te zijn. De diepste diepten en de hoogste hoogten van het
leven zijn voor hem onbetreden gebieden.
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Het pijnlijkst voelen we de leemte in Shaws wezen als hij, die maar enkele aspecten
van de liefde kent, de menschelijke liefde naar beneden haalt, zooals in ‘Man and
Superman’, een stuk, waarin de sterke en de zwakke zijde van den ‘puritein’ beide
belicht worden of wanneer hij als oplossing van een conflict een compromis een
schijn van noodwendigheid geeft, waar hij in werkelijkheid den strijd ontwijkt of op
de vlucht slaat voor de diepten van het leven, zooals in de zoo juist genoemde stukken:
‘Widowers' Houses’ en ‘Major Barbara’.
Misschien verklaart dit ontbreken van een zuiver gevoel voor het compromis wel,
waarom Shaw, in wiens aanleg van jongs af - getuige de jeugdromans - de
hervormingsdrang zoo'n krachtig element is, als hervormer - speciaal als hervormer
van sociale mistoestanden - goeddeels negatief is gebleven. Hoe kan men anders van
iemand verwachten, bij wien het geweten zoo zwak spreekt, als het in de praktijk
van het leven op een keuze aankomt. Meer dan hij er zichzelf van bewust is, speelt
het verlangen om toch vooral oorspronkelijk te zijn, om het publiek te schokken door
gewaagde ideeën en onverwachte gevolgtrekkingen, hem hier parten. Men kan niet
ongestraft zijn heele leven de clown spelen. Dit is een tragische kant in Shaws
ontwikkeling. De man, voor wie het zedelijk besef de hoogste menschelijke functie
is, toont in practische vraagstukken herhaaldelijk een tekort aan zedelijke kracht.
Maar we mogen hierbij niet vergeten, dat Shaw in het zoo noodzakelijke werk van
afbraak en verruiming in een tijd van conventioneele moraal en fatsoen in het begin
van zijn loopbaan nuttig werk heeft gedaan. Als beeldstormer is hij zeer effectief
geweest. Veel opvattingen, die we nu vanzelfsprekend vinden, hebben door hem
ingang gevonden.
Belangrijker is zijn werkzaamheid als vernieuwer op geestelijk gebied. Positief
staat hij tegenover de heerschende geestelijke stroomingen van zijn tijd. Wat dat
betreft heeft hij veel grooter invloed gehad op de intellectueelen van zijn dagen, dan
we nu wel beseffen. Hij is de eenige populaire schrijver van beteekenis, die met
kracht den strijd aanbond tegen het materialisme van het einde der 19de en begin
der 20ste eeuw. Scherp stelt hij ook zijn eigen opvattingen tegenover het fata-
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lisme en pessimisme, dat voortvloeide uit een popularisatie van Darwin's evolutieleer.
Hierin is hij zijn eigen weg gegaan, in het voetspoor echter van den satirist: Samuel
Butler (schrijver van ‘Erewhon’ en ‘The Way of all Flesh’) die hem in meer dan een
opzicht beïnvloed heeft en die al voor het einde der 19de eeuw tot hem, die de
consequenties van de evolutieleer tot een mechanisatie van het leven doorvoerden,
sprak: ‘You have banished mind from the universe.’
Shaw heeft zijn kritiek op wat hij ‘de booze halve eeuw’ noemt (d.i. de tweede
helft der 19de eeuw) met groote overtuiging en geest uitgeoefend. Zijn kritiek is niet
wijsgeerig. Zijn verzet is intuïtief en vloeit voort uit zijn levenskrachtigen en
wilskrachtigen aanleg. In ‘Back to Methuselah’ voert hij twee marionetten ten
tooneele, gebeeldhouwd door Pygmalion en tot leven gekomen, die een volledige
menschelijke gedaante vertoonen met alle menschelijke reacties, voortvloeiend uit
de instincten zonder die hoogere menschelijkheid, die pas ontstaat als de mensch
onderscheiden kan tusschen goed en kwaad en den vrijen wil heeft om zijn weg te
kiezen. Op deze plastische wijze - het optreden der marionetten loopt op doodslag
uit - toont hij de waardeloosheid van den mensch als biologisch verschijnsel, zonder
de goddelijke vonk, die hem pas tot waarachtig mensch maakt. Al ziet Shaw hier de
breuk tusschen geest en ‘natuur’ in den mensch te scherp en leidt dit dualisme tot
een gevaarlijke minachting voor alles wat niet ‘geestelijk’ is, waarop een reactie niet
is uitgebleven, toch geeft hij in dit stuk uitdrukking aan de positiefste kant van zijn
wezen: zijn geloof in den mensch.
Het dateert uit dezelfde periode als St. Joan, waarin hij dit op edeler wijze doet.
Daarna volgt een inzinking. ‘Too True to be Good’, een jaar of vijf geleden voor het
eerst opgevoerd, is een zwak stuk maar het is toch als een mijlpaal te zien, omdat
het het laatste stuk is, waarin Shaw als zoeker spreekt, het laatste stuk, waarin het
leven stroomt. Het is verwant, al is het minder belangrijk (ook in zijn chaotischen
bouw) aan het oorlogsstuk ‘Heartbreak House’. In deze beide crisisstukken is Shaws
zelfverzekerdheid verbroken. In de slotwoorden van ‘Too True to be Good’ klonk
een ongewoon nederige toon. Shaw was zich bewust geen uitweg te
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kunnen vinden in het conflict tusschen ideaal en werkelijkheid. ‘De weg van den
mensch van de daad’ zoo spreekt de prediker van het stuk, de ‘gentleman thief'’ (te
zwaar mogen we Shaws moraliseeren niet opvatten en ook maakt hij het duidelijk,
dat hij niet met ‘den pràter’ vereenzelvigd wil worden): ‘De weg van den mensch
van de daad is recht en zeker; maar het is de weg van den dood; en de prediker moet
den weg van het leven prediken. O, kon ik dien maar vinden!’
Gevonden heeft hij hem niet. Hij heeft den korten weg, den weg van het geweld
gekozen. Hij heeft zich gewonnen gegeven aan de communistische ideologie. Hij is
een dogmaticus geworden, die niet meer voor zichzelf denkt. Zijn laatste stukken
vormen geen opwekkende lectuur. Zij accentueeren al zijn zwakheden. Zijn geringe
menschelijkheid, zijn grofheid, zijn zwakheid om te bezwijken voor de verleiding
van een flauw grapje ten koste van veel belangrijker waarden. Als we zijn werken
in zijn geheel bezien, krijgen ze de weinig belangrijke plaats, die hun toekomt. Het
lijkt niet heel waarschijnlijk, dat er in een ouden man als Shaw nog een verandering
zal plaats grijpen. Zoo kunnen we zijn werk in zijn geheel overzien en hoewel
toekomstvoorspellingen altijd hachelijk zijn, onze eindovertuiging uitspreken, dat
Shaws leemten en zwakheden toch niet zullen beletten, dat hij door komende
generaties vooral gezien zal worden als een stimuleerende kracht, die toch in
hoofdzaak zijn streven om een der opvoeders van zijn geslacht te zijn, heeft vervuld.
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Graaf von Keyserlings inzichten in het wezen van het hedendaagsche
wereldgebeuren
Door Albert Daan
In het jaar 1934 is bij de Librairie Stock in Parijs één van die handige en goedkoope
boekjes verschenen, die voor ons Hollanders getuigen van dat zoo juiste Fransche
inzicht, dat de waardevolle inhoud van een werk het best tot zijn recht komt, als
uitvoering en prijs dit binnen het bereik van velen brengen. Ik doel op Graaf Hermann
von Keyserlings: ‘La révolution mondiale et la responsabilité de l'esprit’. Elke
denkende mensch, die belangstelling heeft voor het huidige politieke wereldgebeuren
en deszelfs vooruitzichten en die aan wijsgeerige bespiegeling een plaats inruimt
voor de bepaling en doordenking der leidende beginselen, zal er goed aan doen, zich
dit boekje voor den luttelen prijs van één gulden en vijftig cents aan te schaffen. Dit
alles niet om hier een openbaring van omwentelende beteekenis te vinden, die de
zedelijk-redelijke achteruitgang, welke we alom waarnemen, omtoovert tot luide te
begroeten strevingen. En al evenmin om hier al onze dierbare dagelijksche zedelijke
verontwaardiging gekoesterd te vinden door een nieuwe fundeering. Voor het eerste
immers behoedt den denkenden mensch het feit, dat inzake de zoo van alle kanten
beoordeelde maatschappelijke veranderingen een openbaring wel tot de illusies mag
worden gerekend. Voor het tweede behoedt den lezer de denkkracht en zeggingskracht
van een wijsgeer als Keyserling, die wel zorgt, dat het woord van Anatole France:
‘Le lecteur n'aime pas à être surpris. Il ne cherche dans une histoire que les sottises
qu'il sait déjà,’ voor ons tenminste niet geheel opgaat. Mij dunkt althans, dat de
meeste lezers dit boek na lezing niet terzijde kunnen leggen, zonder, ook na de meest
gewetensvolle afrekening met alles, wat hierin moreel en intellectueel zweemt naar
opportunisme,
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naar liefde tot het paradoxale, naar kunstmatige afwending van het evidente en wat
niet harmonieert met eigen oprechte onderscheiding van hoofd- en bijzaken, toch
een gevoel te hebben, nieuwe gezichtspunten en perspectieven te hebben leeren
kennen. Gezichtspunten, die weliswaar den loop van het oorzakelijk bepaalde politieke
proces niet zullen veranderen, maar die in meerdere of mindere mate een terwille
van ons zedelijk streven gewenschte purifieering, aanvulling en begrenzing van de
toepassing onzer inzichten kunnen meebrengen. Het kan derhalve nuttig zijn, dit
boek hier uitvoerig te bespreken; eerst mogen dan enkele algemeene beschouwingen
volgen.
Naar den geheelen trant past het werkje in den trant van Keyserlings
cultuurphilosophisch oeuvre, gericht op de doorvorsching van het wezen der
verschillende vormen van menschelijke samenleving op aarde. In tegenstelling met
die honkvaste denkers der traditioneele wijsbegeerte, die, meer abstract ingesteld,
vorschen naar de zekerheid, de boventijdelijke geldigheid onzer kennis, vinden wij
hier een denker van zeer practisch allure, en van internationale orientatie. Dit brengt
voordeelen mee, maar evenzeer nadeelen. Tot de eerste behoort de zeer groote
practische waarde die het kan hebben, den logisch geschoolden denker te zien speuren
naar de leidende beginselen in het zoo ingewikkelde complex van maatschappelijk
gebeuren, dat door den alledags-mensch gewoonlijk slechts gewaardeerd wordt door
middel van onderbrenging in rubrieken, die een dogmatischen oorsprong hebben:
dogmatisch in dien ruimen zin, dat niet alleen overgedragen godsdienstige, politieke
en oeconomische leerstelligheden het alpha en omega van de meeste waarde-oordeelen
bepalen, doch evenzeer de gangbare inzichten der publieke opinie, de oppervlakkige
terminologie der groote pers en de leuzen waaronder bewegingen zich presenteeren,
enz. enz.
Ondertusschen sluit de behandeling van eenig maatschappelijk verschijnsel door
het ontleedmes van den wijsgeer niet uit, dat ook hier de zoo wenschelijke soepelheid
en objectiviteit van het onderzoek in gevaar komt door de toepassing van criteria en
maatstaven, die, hoewel doordacht en verantwoord, allerminst absolute geldigheid
kunnen pretendeeren. Men be-
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houdt hier eigenlijk slechts het voordeel van den in logische ontleding bekwamen
denker, die zich daarbij wel bewust is van de betrekkelijkheden zijner uitkomsten.
Welk één der eerste bezwaren van zijn werk is, volgt hieruit al dadelijk: een groote
maatschappij-beweging van haar leuze en aangehechte waardigheid te ontdoen, door
haar beteekenis in het licht van eenig nieuw beginsel te doorvorschen, geeft licht een
resultaat, dat door de bekoring van de oorspronkelijkheid meer overtuigt dan
overeenkomt met de werkelijke geldigheid. Het is min of meer de brillantheid van
het paradoxale en minevidente, die ons uit het Reisetagebuch eines Philosophen
overal tegemoet straalt. De oprechte waarheidszoeker zal dan ook bij de lezing van
het hier besproken boek goed doen, niet in den val te loopen en de charme van de
oorspronkelijkheid der inzichten en den hier en daar paradoxalen vorm slechts te
ondergaan in het volle bewustzijn van haar werkelijke beteekenis.
Wat Keyserling samenvattend betitelt als ‘wereldrevolutie’ doelt op de opkomst
van maatschappelijke ordeningen, gelijk zij zich in Rusland, Italië, Duitschland enz.
voordoen. (Een samenvatting dus van bewegingen, waarvan de communistisch
georienteerde zeker de geldigheid van het vereenigd beginsel a l s g r o n d s l a g zou
ontkennen en waaruit al dadelijk het bovengenoemde kenmerk van des schrijvers
oordeelen: strijdigheid met het eerst evidente naar voren komt!). De laatste oorzaak
zijner beschouwingen over dit onderwerp is gelegen in het feit, dat von Keyserling
in October 1933 door zijn vriend Jules Rais werd uitgenoodigd, uit Darmstadt over
te komen naar Parijs om daar deel te nemen aan de ‘besprekingen over de toekomst
van den Europeeschen geest.’ Deze besprekingen werden daar reeds gedurende enkele
voorafgaande jaren gehouden op initiatief en onder leiding van het ‘Comité français
de coöpération européenne’, een commissie die zich tot doel gesteld heeft de
intellectueele samenwerking der naties (waarschijnlijk in de eerste plaats bedoeld
als een internationale samenwerking van het intellect, wat niet precies hetzelfde is)
en waarmee uiteindelijk beoogd werd, een gunstigen invloed uit te oefenen op de
internationale politieke verhoudingen.
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Aan een ieder, die het actueel-bijzondere in de politieke ontwikkeling heeft moeten
zien als bij uitstek practisch en belangzuchtig met miskenning van de beteekenis van
moreele waarden, die voorheen op een onbereikbaar hoog voetstuk geplaatst schenen,
komen bij het vernemen van het bestaan van commissies als de bovengenoemde licht
woorden van skepsis en bitterheid op de lippen. En hij laat zich uit, zooals hij ook
spreekt over den volkenbond. Spijtig en scherp hekelt echter Paul Valéry, de voorzitter
van genoemd comité, in zijn voorwoord tot Keyserlings boek het gemak, waarmee
men in deze wereld tot den hoon en de skepsis komt: ‘...il est aisé d'accuser la vanité
et le caractère paradoxal d'efforts de cette espèce dans une époque du monde où les
valeurs de l'esprit sonts de toutes parts, et de bien de manières, dépréciées, falsifiées,
perverties’. En hij brengt zijn hulde aan den schrijver, die den moed heeft in zulk
een tijd den geest tot den geest te brengen. Maar men leze dit voorwoord beter na
het boek te hebben doorgenomen. Wellicht dat dan Valéry's Mephistolach een nuttige
bezinning oproept bij hem, die geheel verloren ging in het iets te welriekende
idealisme van Keyserling.
Laten we thans des schrijvers gedachten aan het woord. De groote gebeurtenissen,
waarin hij ons wil oriënteeren, zijn die, welke middellijk of onmiddellijk samenhangen
met de opkomst van nationalisme, strijdbaarheidsidealen, dictatoriale
regeeringsvormen, beknotting der individueele openbare vrijheden enz. En hij richt
zich met zijn beschouwingen hieromtrent ten duidelijkste in de eerste plaats tot de
intellectueelen. Zeer sprekend is het karakter van zendingsarbeid, dat hij zijn werk
verleent, klaarblijkelijk in de vaste meening, een meening, die wel velen zullen
onderschrijven, dat het vooral het minder suggestibele deel der menschheid is, dat
zich keert tegen de genoemde, bepaald als antispiritueel te beschouwen bewegingen.
Hieromtrent kan zelfs in de landen, waar leider en massa den weg vonden om den
geest tot zwijgen te brengen, geen twijfel bestaan. Het is tot de alleen in democratisch
geregeerde landen nog hoorbare stem van den zich verzettenden geest, dat de wijsgeer
zich richt.
Zijn betoog, dan gericht tegen het protesteerend intellect,
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de ‘clercs’, is drieledig. In de eerste plaats behelst het een critiek op de houding van
protest en een aanwijzing tot een ruimere instelling bij de beoordeeling van de huidige
toestanden; in de tweede plaats geeft de schrijver zijn inzichten in de beteekenis en
het wezen van het maatschappelijk gebeuren, om in aansluiting daaraan als derde
punt de verantwoordelijkheid van den geest voor zijn uitingsmogelijkheden in nabije
en verre toekomst te bespreken en den weg daartoe aan te wijzen.
De critiek dan op alle humanitaire protesten, die het karakter bezitten van een
absolute en algeheele afwijzing van eenige positieve moreele beteekenis in de thans
opkomende neiging, erkende geestelijke waarden als gelegen in pacifisme,
internationalisme, uitingsvrijheid van het individu, democratische instellingen enz.
met voeten te trappen, houdt niet meer of minder dan een berisping in. Een berisping,
welke ons zegt, voor de juiste beoordeeling van eenig maatschappelijk proces ons
niet daarbuiten te stellen. Hiervoor worden twee motieven aangevoerd. Eensdeels
getuigt het van een gebrek aan pragmatieken zin, elk gebeuren niet te zien als het
noodzakelijk gevolg van reëele oorzaken, die niet meer wegneembaar zijn, aangezien
zij in het verleden liggen. Anderdeels, en dit geldt zoo mogelijk nog sterker, wordt
het bij een absolute afwijzing van eenige gemeenschap met een bestaande verandering
onmogelijk, vanuit het betrokken reservaat der afkeuring eenigen daadwerkelijken
invloed uit te oefenen op de wenschelijk geachte wijziging in den gang van zaken.
Niets drukt dit beter uit dan het woord van Saint-Beuve: ‘Il faut subir son temps pour
agir sur lui.’ Inderdaad, wij hebben onzen tijd en zijn veranderingen te beleven, om
er op in te kunnen werken. Een concreet voorbeeld: men kan in het verloren gaan
van de democratie in de dictatoriaal geregeerde landen van een humanitair standpunt,
met geloof in de evolutie in de kracht en vrijheid van allen, moeilijk iets anders zien
dan een teruggang. Van deze erkenning tot de algeheele negatie van de oorzakelijke
onvermijdelijkheid en de miskenning van de positieve beteekenis die elke phase van
achteruitgang in het altijd schommelend proces der ontwikkeling heeft, is voor velen
een korte, doch niet wijsgeerige stap. Zoo fel als de werking zelf en zijn noodwendig
door die felheid bepaalde onrechtvaardigheden den practischen
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of geestelijken tegenstand treffen, zoo fel en irrationeel is van nature deze getroffen
tegenpartij in de reactie.
Eenig nadenken over het gebeuren in het derde rijk zou ons ondanks de
onrechtmatigheden het verlies der democratie oorzakelijk bepaald doen zien, b.v.
onder anderen door de gebleken onrijpheid van het menschdom, dit kostbaar werktuig
ook in moeilijke tijden op verantwoordelijke wijze te hanteeren. Nu kan volgens von
Keyserling die het woord van Sainte Beuve tot motto voor zijn werk koos, een houding
van vlucht uit deze veranderde wereld, geen waar inzicht brengen, noch vruchtdragend
zijn. Dit moge ieder erkennen! Het is echter m.i. anderzijds voor anderen uitleg
vatbaar, want met een algemeenheid is niet te volstaan. Een critiek op een practische
vlucht van een groot deel van het humanitair georiënteerde Duitschland naar het
buitenland kan het b.v. moeilijk inhouden, omdat deze vooral geschiedde onder den
drang van persoonlijk gevaar. En dat dit deel van den geest vanuit dat buitenland in
woord en geschrift luide protesteert tegen wat gebeurde en bezig is te gebeuren, uit
naam van den geest, zou ook onmogelijk vruchtbaar geacht kunnen worden, indien
niet juist de nieuwe beweging door censuurmaatregelen zichzelf doof stelde voor
dien corrigeerenden invloed, althans voor zoover mogelijk. Wat het anderzijds niet
mag beteekenen is m.i. de afkeuring van het zich terug trekken in de versterkte vesting
van het geestelijk domein. Dit is geheel verantwoord, mits het dienstig is tot den
uitval, tot de beinvloeding van deze veranderde wereld, waarvan het werkelijke
bestaan erkend dient en waartoe derhalve een contact met het wezen dier wereld niet
mag worden gemeden. Wil men het met Keyserlings vermaning eens kunnen zijn,
dan kan deze naar onze meening slechts zóó geconcipieerd worden, dat een houding
van moreelen of intellectueelen afkeer, waarbij elk positief element in de gewraakte
beweging ontkend wordt en men haar bestaan liefst politiek en moreel zou negeeren,
niet de juiste kan zijn.
En tot welke gevolgtrekkingen komt nu de auteur bij zijn beschouwingen omtrent
het wezen der maatschappelijke omwentelingen in Rusland zoowel als in Italië en
Duitschland? Wij vinden, dat hij ons in drieërlei opzicht een formuleering
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van het gebeurende biedt: politiek, philosophisch en cultureel.
Politiek vat Keyserling de naoorlogsche verschijnselen samen als de intrede tot
de eeuw van Massa en Leider, daarbij wijzende op de lijdelijke rol van de massa in
dit samenspel. Hier is de intelligentie als gemeengoed der menschheid met de daaraan
gehechte moreel-humanitaire waarden als vrijheid e.d. op het plan der
maatschappijinrichting in een hoek gedrongen. In den leider concentreert zich de
nieuwe vorm van practische intelligentie, die van den ‘temmer’. Hiermede is de
eerste stoutmoedige erkenning gedaan van een der bedenkelijkste aspecten der
politieke ismen, die thans de samenleving bezoeken. En ook al kan men niet dadelijk
erkennen, dat in het getroffen politieke aspect de kern der dictatoriale
gedaanteverwisseling der maatschappij gelegen is, zoo blijft men belangstellend naar
de pogingen van verklaring en verzoening, die de schrijver tracht te geven.
Verklaring behoeft in de eerste plaats de berusting van de voor kort nog zoo
reactieve, zelfstandige onderdaan der democratische landen in de passiviteit van de
hem thans toebedeelde rol. Von Keyserling geeft haar slechts voor enkele zijden van
het vraagstuk. In de eerste plaats zoekt hij het in een onder de breede lagen gerezen
a f k e e r van de begrippen individualisme en vrijheid. Waar voorgaande generaties
het onder de vlag van humanitaire overwegingen en onder het hoogtij van het
intellectueele leven slechts konden brengen tot een wereldoorlog en een
daaraanvolgende oeconomische crisis van catastrophale beteekenis, zou de nieuwe
menschheid in de idealen der oudere haar vertrouwen hebben verloren. Individualisme:
het woord zou slechts de gedachte wekken aan de wanstaltige baatzucht, welke onder
deze leus kon gedijen.
Op dezelfde wijze moest een afkeer ontstaan tegen het vrijheidsbegrip, dat ook
volgens Lenin immers slechts één der ‘burgerlijke vooroordeelen’ was. Bij het lezen
van dergelijke aanwijzingen kan het m.i. den onbevooroordeelden lezer niet ontgaan,
dat het gemak waarmee het bestaan dezer tendenzen kan worden erkend, alsmede
de beteekenis ervan voor het ontstaan van bolsjewisme en nationaalsocialisme, slechts
de moeilijkheid evenaart, om in te zien, waarom nu juist in een naoorlogsche generatie
deze tendenz bij wijze van openbaring
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ontwaakt zou zijn. Maar bewaren we onze critiek tot straks. Men kan gereede
erkennen, dat schromelijk misbruik van de politieke en oeconomische individueele
vrijheid niet weinig heeft bijgedragen aan de afkeer van deze op zichzelf onmisbare
waarden. Een misbruik waarvoor (in dienst waarvan?) het late liberalisme veelal een
oog heeft dichtgeknepen in oeconomisch opzicht en voor welks politieke zijde de
democratisch gewortelde en gezinde partijen wellicht te weinig oog hebben gehad.
In elk geval, afgezien van de vraag of de huidige reactie door wegname van de
misbruikte vrijheid den rechten weg bewandelt en niet veeleer een opvoeding tot
gezonde democratie de betere methode geweest ware1), het misbruik was er en de
reactie bestaat eveneens als feit. We hebben haar te erkennen en, gezien haar
humanitair onaanvaardbaar karakter, ons af te vragen, waarin haar positieve
eigenschappen schuilen, die, een vruchtbare ontwikkeling mogelijk makend, ons
kunnen v e r z o e n e n met de feiten.
En dan is een der eerste beden van Von Keyserling, de zaak niet te donker in te
zien en een der argumenten is het volgende: Andere culturen gingen maatschappelijk
ten gronde door overvallend barbarisme. Maar zie: diezelfde barbaren brachten de
noodige frissche vitaliteit, om de aan zwakte ten onder gaande cultuurdragende
volken te vervangen in de zoo noodige overdracht der waarden. (Germanen in Rome,
Arabieren in Perzië). Spreek, zoo vermaant de schrijver, toch niet over ‘decadentie’
en ‘degeneratie’ bij het massagebeuren. Zijn deze legers van jongeren niet een en al
vitale kracht en optimisme? En zoo leidt hij ons in het philosophisch beginsel, dat
z.i. het grondkarakter van de geheele beweging bepaalt: Het is de heropstanding van
de ‘forces telluriques’, ‘de krachten der aarde’ van de menschelijke natuur, die haar
stempel op de aanbrekende jaren der samenleving zullen drukken. Men kan hieronder
de oerdriften verstaan, welke wij in een biologischen gedachtengang gaarne
localiseeren in de diepte, de

1) Deze vraag ware positief te beantwoorden. Men denke b.v. aan drooglegging van een land,
welke uit oogpunt van geestelijke vrijheid ongetwijfeld een regressie beteekent, maar goed
te verdedigen is tegenover een afwachten der werkelijke moreele verbetering van de
menschheid in dit opzicht.
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phylogenetische erfenis dus in de kern van ons wezen. Het zijn de driften van het
behoud, de strijd, gekenmerkt door kracht en onberedeneerdheid, die von Keyserling
echter liever localiseert in de ‘oppervlakkige lagen’ van des menschen natuur, terwijl
zijn geest, de specifiek menschelijke en in zijn wezen vrije en autonome kern vormt,
welke de drager heet aller hoogere intellectueele doelstellingen en overwegingen.
Het is deze geest in wiens onbeperkte autoriteit en macht vooroorlogsche generaties
hebben geloofd sinds de komst van het Christendom op aarde. Men vatte dit echter
ruim. Negentien eeuwen van overschatting van de draagkracht van het uitsluitend
geestelijk voorgeschrevene, zedelijk vooral uitgedrukt in de eischen van het
Christendom als een ontheffing aan de sfeer der aarde, intellectueel in de
wetenschappelijk-technische ontwikkeling van de laatste eeuw, hebben geleid tot de
noodwendig volgende catastrophe van zedelijken en oeconomischen aard, die met
den wereldoorlog een aanvang nam. Een ramp, die de wanhoop inspireert tot de
tegenwerking van den twijfel aan elke vroegere ideologie. Den ouden instincten en
driften ruim baan: Moed en Trouw nemen als vitale deugden bij de opkomst der lang
onderdrukte ‘aardsche krachten’ de plaats in der intellectueele en humanitaire
deugden. Het vitaal ‘élan’, de primitieve impulsen, de edelmoedigheid staan als
evenzoovele Phoenices op uit de asch der historische romans, waarin wij meenden
dat zij haar einde vonden. Het zijn door Keyserling gaarne aanvaarde eigenschappen,
die de nieuwe groepen sterk en levend maken, zij het dat dit élan zich veelal en
uiteraard richt tegen de ‘misleidende’ humanitaire waarden. Wij teekenden boven
reeds, hoe zij afrekent met individualisme en vrijheid. Zelfs de critiek schijnt van dit
standpunt uit een vooze zaak, een geestelijke vrijheid, die maar al te zeer het handelen
belemmerd heeft. Wij behoeven maar aan de ‘praatcolleges’ te denken, om hiervan
den grond te zien. Vreemder doet het echter aan, von Keyserling de voordeelen van
het censuurstelsel op te zien noemen. Hemzelf heeft het niet gehinderd, dat in zijn
boek niet alle dingen bij name konden worden genoemd (de schrijver woont in het
derde rijk) en hij heeft er ook in zijn Russische periode geen nadeel in kunnen zien,
dat den gedachten, uitgedrukt in woord of ge-
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schrift niet de vrije loop werd gelaten. Integendeel wijst hij er op, hoe een uiterlijke
verantwoordelijkheid de innerlijke verantwoordheid der meeningen ten goede kan
komen, een opvatting, die inderdaad zooveel waars schijnt te bevatten, dat men haar
moeilijk uitsluitend van opportunistischen oorsprong kan achten. Naar de inzichten
van den philosoof, die het oude China grondig heeft doorvorscht, is de verdieping
en differentieering van de gedachten in dit vroegere cultuurgebied voor een belangrijk
deel mede te danken aan de immer bestaande beperkingen op de vrijheid van het
woord. Het valt mij echter moeilijk in te zien, hoe nu een beperking dier vrijheid in
zeer bepaalden zin, gelijk zij thans in verschillende landen bestaat, welke dus de
verantwoordelijkheid in slechts enkele richtingen toespitsen zou, niet anderzijds een
even groot kwaad mee zou brengen door de vrije en zeer onverantwoordelijke hand
te laten in het uiten van denkbeelden, waarvan de verkondiging den heerschenden
groepen aangenaam is. Wij behoeven maar te denken aan de chauvinistische
gedrochtelijkheden, waartoe men thans het natuurlijksaamhoorigheidsbesef van een
aardrijkskundig, rassenkundig of staatkundig samengeschikt menschheidsdeel gaarne
laat uitgroeien.
De schrijver neemt dan ook in deze materie geen standpunt in. Waarschijnlijk
belet deze zelfde censuur hem, de negatieve kanten van al de besproken verschijnselen
voldoende te belichten. Ondertusschen vragen de verschijnselen van het overloopen
eener groote, schijnbaar uitermate humanitair gezinde en verlichte massa
intellectueelen, gelijk dat vooral in Duitschland heeft getroffen, eenige nadere
toelichting. Von Keyserling nu verbaast zich niet, dat juist de geestelijk overvoede
en uit een oogpunt van vitaliteit ‘anaemisch’ genoemde intellectueel zonder bezwaren
het rijk der oude cultureele waarden verlaat voor dat der ‘tellurische’ krachten. Dit
beteekent immers, zoo zegt hij, voor de meesten slechts levensverrijking.
Het door verdringing van moed en trouw in zijn vitale tint verarmde leven wordt
als herboren in een nieuwe erkenning van de groote beteekenis der reëele driften,
waaraan met het oog op de werkelijkheid een ruimer plaats onder de zon dient
ingeruimd. Wij kunnen deze theorie niet anders verstaan dan als een prediking van
de harmonie tusschen de invloeden van
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oude, misschien in een verre toekomst te verlaten, maar thans nog te reëele driften
en hooger geestelijk-humanitaire overwegingen, werkzaam in eene samenleving.
Analoog aan de harmonie, welke Shaftesbury voor oogen stond bij de fundeering
van zijn meesterlijke ethica voor het individu. Men kan ondertusschen deze geestelijke
indigestie, waaraan de westersche beschaving leed, bezwaarlijk over het hoofd zien.
Von Keyserling neemt hier echter de vrijheids- en verlichtingsidealen der laatste
eeuwen in één groote greep samen met de onevenwichtig ten top gevoerde
moraalprediking van het Christendom. Hij bespreekt in het bijzonder, hoe het
protestantsche puritanisme leidde tot die schijnregeering van onmenschelijk hooge
moreele idealen, die slechts tot de grootste innerlijke verscheuring der maatschappij
konden voeren door haar slechte aanpassing aan de werkelijkheid. In de practijken
van het ‘perfide Albion’, imperialistisch en koloniën-uitbuitend, zouden wij een goed
voorbeeld dezer verwording beleven. En zoo komt het, dat eindelijk een menschheid,
ontnuchterd gesteld voor een door een ‘gekerstende’ maatschappij ontketende ramp
als de groote oorlog en onder de heerschappij der moderne ideologieën ontstane
oeconomische chaos van baatzucht en winstbejag, zich bezint op schijn en wezen en
voor het eerst sinds negentien eeuwen den gezonden stap terug doet tot het......
heidendom.
Want zoo is cultureel de huidige metamorphose te verstaan: een ‘repaganisation’
in den zin van een afleggen aller nog niet te dragen moreele eischen, een terugkeer
tot de moreele werkelijkheid, zonder dat dit een disqualiflcatie van de spiritueele
tendenzen op zichzelf behoeft in te houden, en dus zonder dat deze terugkeer tot het
heidendom een ontkerstening in alle opzichten zou moeten beteekenen. Practisch
zoekt de auteur een uitdrukking voor het specifiek heidensche karakter, b.v. in het
staatkundig imperialisme van Italië, Duitschland, dat, daar het ontbreekt aan klassieke
tradities, nog zoekende is naar vormen. Het opkomen van namen als die van Nietzsche
wijst ook daar in politiek-heidensche richting. Ware von Keyserling geen philosoof,
hij had voorbeelden te over van deze tendenz kunnen geven.
Hoezeer nu de aangegeven beginselen wezenlijk mogen
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schijnen, de verlichte oude garde en in het bijzonder de socialist zal moeilijk twee
belangrijke bezwaren kunnen onderdrukken. Het eene bezwaar treft het tijdstip van
reactie op de humanitaire indigestie der menschheid, het andere de synthese der
gegeven kenmerken met de toch zoo evidente oeconomische invloeden op de
maatschappelijke verschijnselen.
Wat het eerste betreft, men kan zich verbazen, dat iemand aan geestelijke
bewegingen als de verlichting der 18de eeuw en die van het materialistisch en
positivistisch getij der 19de niet de groote kenmerken van gezonde moreele bezinning,
van ernstige reactie op de geestelijke kersteningsuitwassen af zou lezen. Zij dragen
daarvan te zeer het stempel om voorbij te worden gezien. Von Keyserling rekent er
dan ook in een korte tirade mee af, als hij de eerste wedergeboorte van het geestelijk
heidendom verlegt in het materialisme, het ‘naturalisme’ en het ‘tellurisme’ der
vorige eeuw. Derzelver uitgroei zou slechts onmogelijk zijn geweest door de
ontkenning van de primordiale beteekenis van den ‘geest’. Van zoo weinig tot
monisme geneigden als von Keyserling kan deze uitspraak niet bevreemden. Het is
bij dezulken niet gebruikelijk, een pragmatieke instelling ten opzichte van het
probleem van het materialisme in te nemen, waarbij de vraag naar de zelfstandige
of de functioneele wezenheid niet verward wordt met de beteekenis er van, de waarde
en het perspectief. Intusschen vangt von Keyserling Nietzsche samen met Multatuli
en de humanitaire oorsprong van bewegingen als het socialisme in het hoedje van
het tellurisme, als wij goed begrijpen. En in elk geval zullen wij naar zijn denkbeelden
in de naoorlogsche massabewegingen de uiterste consequenties hebben te zien van
gezondmakende tendenzen in de genoemde vooroorlogsche geestesbewegingen.
Deze laatste, het socialisme incluis, hebben niet kunnen voorkomen dat de ‘op de te
smalle basis van de intellectualistische humaniteit staande cultuur’ een wereldramp
als den oorlog inleidde, anderzijds koude berekening en vervolmaking van de machine
als hoogste resultaat der wetenschap bracht. Zoodat de reactie niet uit kon blijven
en de wereld zich in arren moede afkeert van de leiding van den geest, van de ascese,
die de vijand van het leven is en dat zij zich wendt tot de primitieve vitale driften.
Deze, zich in
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de heftigheid der tegenwerking uitend als chauvinisme, vechtlust, haat, sadisme,
jalouzie (voorbeelden van mij) zijn slechts verkeerd door hun tijdelijk geheel
verbroken verband met de waarden van den geest.
Op zichzelf en in harmonie met die waarden zijn ze niet dan te waardeeren, bestaan
ze in moed, trouw, liefde, opofferingsgezindheid tegenover het geheel, optimisme,
enthousiasme, dapperheid, enz. enz. Zoo bezien kan er slechts sprake zijn van een
verrijking, omdat de mensch toch in de eerste plaats wil leven en pas daarna denken
(primum vivere, deinde cogitari).
En nu de ‘responsabilité de l'esprit’, dien armen, in een hoek gedrukten geest. In
de eerste plaats mag hij zich niet verzetten en biedt zelfs niet de proselytische kansen
van eenig martelaarschap. Hier geldt bij uitstek het beroep op Leibnitz: alle systemen
zijn waar in hetgeen zij erkennen, onwaar in hetgeen zij ontkennen.
Daarnaast zal echter den geest, belichaamd in het intellect een scheppende bezigheid
te beurt vallen. Hij zal met zijn eigen middelen de noodige reguleering en purifieering
kunnen brengen. En dit zijn naar 's schrijvers inzichten slechts de bestaande en niet
de niet-bestaande middelen. Men zal naar het voorbeeld van de overwinning van het
Christendom moeten aanvaarden en niet willen verwoesten, kortom ook hier den
keizer geven, wat des keizers is.
Practisch stelt von Keyserling zich deze arbeid voor te geschieden in een
bovennationaal verband, verheven boven de reeds bestaande internationale instituten,
wier bezigheid naar het inzicht van den auteur tot op heden slechts bestaan zou hebben
in het sluiten van compromissen, die niets oplossen, het wegdoezelen van reëele
tegenstellingen en het sluiten van partijdige overeenkomsten. Het ‘plan superieur’
van den geest zal daarentegen, in volmaakte aanleuning aan de vooruitzichten van
het bovengenoemd Comité de coöpération européenne, in waren zin bovennationaal
ingesteld zijn. Analoog aan de werking van de waarden van het Christendom in de
middeleeuwen zal een inwendige gedaanteverwisseling der maatschappij en haar
cultuur de doelstelling zijn.
Dienstig hiertoe acht von Keyserling de samenkomst en wederzijdsche beinvloeding
van internationaal gekozen per-
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soonlijkheden, die zonder nu ‘bepaalde’ problemen te behandelen door de geestelijke
straling hunner individualiteit een nieuwe gemeenschap van den geest zullen scheppen.
Stimulatie van het geestelijk leven is hierbij een eerste doel en als groot arbeidsterrein
voor redelijke ontleding komt vooral in aanmerking de ‘begripsvastlegging’. In de
beschouwingen hieromtrent vinden we een van de hoogtepunten van het boekje. In
een serie welgekozen voorbeelden uit de oude Chineesche wijsheid leeren wij het
beste kennen, hoe het de misverstanden omtrent de grondbeginselen onzer
gedachtewisseling zijn, die de oorzaak zijn van zoovele maatschappelijke gebreken.
Als Kong-foetsze, de Wijze, door Tsé Lu gevraagd met welke staatszaken hij zich
bij het aanvaarden van zijn werk het eerst bezig zal houden, antwoordt: ‘De
vaststelling der omschrijvingen zal het eerst noodige zijn’ dan licht hij dit als volgt
toe: ‘Wat een edel man niet weet, dat slaat hij over. Als de omschrijvingen niet juist
zijn, komen de woorden niet overeen met de beteekenis der dingen; als de woorden
niet kloppen, floreeren de staatszaken niet; als deze niet bloeien zijn de zeden en de
muziek niet in aanzien en de straffen der wet niet doeltreffend. En het volk zal niet
weten, waar zijn recht en zekerheid te zoeken. Ook kiest de edele zijn definities zóó,
dat zij zonder dubbelzinnigheid in de gesprekken kunnen worden toegepast en hij
stelt deze conferenties zóó op, dat zij zich zonder dubbelzinnigheid kunnen omvormen
tot daden. Voor den wijze is er niets in zijn taal en spreken, dat geen beteekenis
heeft.’
Tweede en derde deel van het boek behandelen de internationale verhouding, resp.
die tusschen de werelddeelen in het heden en in de toekomst, alles in het licht van
het nieuwe beginsel. Wij gelooven echter met de referentie dezer beginselen te moeten
volstaan en laten de rest van de stof graag over aan den lezer, die zich geneigd mocht
voelen, kennis te nemen van de ongetwijfeld frissche en philosophisch gegronde
zienswijze van den schrijver. Wij zien daarin althans overwegingen, welke het
overdenken loonen, een leer, die psychologisch waarschijnlijk terecht het kernpunt
van het gebeuren zoekt in de onvermijdelijke practische moreele terugslag van den
mensch-zooals-hij-is, op houdingen en maatschappijinrich-
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tingen, welke een geestelijke gezindheid veronderstellen, die niet alleen niet aanwezig
is, maar met het oog op de geleidelijkheid der moreele evolutie zelfs niet verwacht
kan worden. De noodzakelijke huichelarij van een dergelijk - laat ons zeggen:
puritanisme - moest in samenwerking met de technische vermogens van een uitermate
bloeiende wetenschap leiden tot de débacles, die daarmee een reactie van
omwentelende beteekenis tegen deze overschatting inleiden. De algeheele verdringing
der humanitaire waarden zal slechts kunnen worden geremd en tot herstel gebracht
door de eigen kracht der geestelijke waarden, werkend in het individu en zich daardoor
een natuurlijke plaats in de samenleving heroverend.
Anderzijds kan het niet anders dan teleurstellen, dezen zoo bij uitstek practisch
ingestelden philosoof vele zijden van het vraagstuk meer brillant dan verdiepend te
zien belichten, sommige heel gebruikelijke inzichten in het wezen der moderne
stroomingen zelfs in het geheel niet! Zoo ontbreekt een afrekening met de zoo evidente
correllatie tusschen deze bewegingen en hare erkende oeconomische voedingsbodem:
het kapitalisme. Evenals met de pagane correctie op de Christelijke pretenties, welke
van de telluristische stroomingen, o.a. van het socialisme in al zijn vormen uitging.
En de Fransche revolutie dan? Het antwoord op al deze vragen zal ongetwijfeld
bepaald worden door de onachtzaamheid van den ongetwijfeld weinig systematischen
en zeer dualistischen denker voor waarden, die uit dien hoek komen aanwaaien.
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Pirandello †
Door P. Minderaa.
Een korte felle longontsteking maakte den 10den Dec. een plotseling einde aan het
leven van een der onmeedoogendste ontleders van ons menschelijk bestaan. In deze
enkele bladzijden bedoel ik geenszins zijn beeld te teekenen, doch slechts een enkele
kantteekening te maken over de grondideeën van zijn omvangrijk werk. Overzichten
van dat werk en van het persoonlijk leven, zonder hetwelk ook dit werk niet kan
worden begrepen, vindt men deze week ongetwijfeld overvloedig in de pers.
Het grondprobleem, dat Pirandello in eindelooze variaties behandelde, is dat van
het onpersoonlijk oer-leven, dat ook in menschelijke verschijning openbaar wordt
en de vormen waarin het menschelijk bewustzijn of de menschelijke daad dit oerleven
tracht te kristalliseeren. Hij heeft de schijnbare evidentie van deze vormen meestal
met cynischen spot, een enkele maal in warme dramatiek vernietigend geanalyseerd.
Hij was een typische Latijn, niet alleen om de beslissende rol die dit vormprobleem
in zijn denken speelde, maar ook om de scherpe kontoeren, - naakt licht en felle
slagschaduwen - waarin hij zijn figuren opstelde.
Pirandello heeft het relativisme van de laatste kwarteeuw tot zijn dwingendste
consequentie gebracht door het als onontkoombaar te demonstreeren binnen de
zoogen. eenheid van het bewustzijn. Niet slechts zijn de overtuigingen en oordeelen
zijner menschen, trots hun als absoluut beleefd-worden, door duizend omstandigheden
om hen relatief beperkt, maar ook het ik, dat als een zichzelf-kennende eenheid de
drager dier overtuigingen scheen, valt voor zijn kritische blik in onsamenhangende
brokstukken uiteen. Werkelijkheid en droom, nuchtere constateering en fantasie,
normaal denken en waanzin, reëel leven en tooneel spelen in zijn stukken op zoo
verbluffende wijze dooreen, dat de duizelige toeschouwer alle hou-
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vast verliest. Het eenige wat ons het vertrouwen doet behouden in de realiteit van
ons wakend denken, is een zekere regelmatigheid; een zijner figuren spreekt het uit,
dat wij nooit in staat zouden zijn droom en waken te onderscheiden, wanneer ook
onze droomen regelmatigheid hadden. ‘Want onze geheele kennis der wereld hangt
aan dezen dunnen draad: de regelmatigheid onzer waarnemingen.’ En ieder is binnen
de gevangenismuren van dit eigen denken, waarin de grenzen van reëel en fantastisch
voortdurend vloeibaar zijn, onherroepelijk opgesloten. Ziedaar een consequent
solipsisme, een ontkenning tevens van elke mogelijkheid tot waarachtige menschelijke
gemeenschap. Anselmo in zijn Mattia-Pascal-roman gebruikt het beeld, dat ons
levensgevoel, waarin wij volwassenen ons van de onbewuste natuur onderscheiden,
als een lamp is, die ieder brandend in zich draagt; in haar lichtschijn, de door haarzelf
alleen opgewekte lichtkring, spelen zich al onze waardeeringen af, ook die van goed
en kwaad. Daarbuiten ligt de onkenbare beangstigende duisternis. Maar dit licht is
tevens de zelfgeschapen illusie die ons van den eeuwigen donkeren oerstroom van
het groote Leven scheidt. Wie dit leerden doorzien, zullen zich niet meer door den
schijn van persoonlijkheid laten begoochelen en vereenzamen. Zij zullen, zooals de
genoemde Anselmo het zegt, trachten ‘het illusorisch lampje van het individueele
bewustzijn’ te blusschen. Of zij zullen zich vrijmaken door zich objectief tegenover
het eigen ik te stellen, door zich te redden in een vasten vrijen vorm en daarvoor het
leven prijsgeven. Dit is de romantisch-tragische vlucht in het spel, waarvan
Pirandello's Hendrik IV de grandiose vertolking is. Genezen van zijn waanzin-droom
Hendrik IV te zijn, verweert deze tooneelfiguur zich tegen een ondragelijk leven in
eigen realiteit door welbewust de historisch-vaste, vrijgeworden gestalte van Hendrik
IV te blijven spelen.
Dit is echter een toegespitst uitzonderingsgeval. Wij allen, gewone menschen,
kunnen slechts trachten het gestaltlooze Leven in zijn vaart bij te houden door in
spelende lenigheid van gestalte tot gestalte te gaan, of door ons resigneerend en in
humor als toeschouwer te plaatsen naast deze comedie des levens, de banden van de
verschietende vormen aanvaardend zonder ze au sérieux te nemen, als een samenstel
van
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nu eenmaal noodzakelijke ficties. De auteur zegt zelf in de inleiding van zijn bundel
‘Hermes met het dubbel aangezicht’: ‘Ik zie als het ware een labyrinth, waarin onze
ziel zich op de verschillendste, in tegengestelde richting windende wegen ronddraait,
zonder ooit den uitgang te vinden. En ik zie in dit labyrinth een Hermeszuil, die met
het eene gelaat lacht en met het andere weent, ja met het eene lacht over het weenen
van het andere.’
Ieder kan begrijpen wat dit voor het leven in gemeenschap wil zeggen. Een
verschrikkelijke uitspraak van Hendrik IV moge dit illustreeren: ‘Wee hem, die zich,
zooals ik, verliest in de beschouwing van dat gruwelijke, dat inderdaad tot waanzin
voert: dat men staat bij een ander en dien in de oogen kijkt en dat men dan zichzelf
voorkomt als een bedelaar voor een deur, waardoor men nooit kan binnentreden; wie
binnentreedt kan nooit jij zelf zijn met je eigen innerlijke wereld, maar een onbekende,
die is, zooals die ander je ziet in zijn ondoordringbare wereld.’ Menschelijke
gemeenschap wordt ons hier getoond als de contradictie zelfe van menschelijk bestaan.
Pirandello's snijdend intellect zou het ook met alle Hermes-humor niet hebben
kunnen uithouden in zulk een visie, wanneer hij niet gedragen werd door een
onwrikbaar geloof in de goddelijke oer-werkelijkheid van het Leven, waartegenover
al die zoo gewichtig geschatte vormgeving onbeduidend is, de zalige stroom, waaraan
de ziel zich overgeeft, waarin alle menschelijke drift slechts een spel van schuim is.
En het is in overeenstemming met deze mystieke overgave, dat hij verordende zijn
lijk in grootsten eenvoud, zonder praal of lof, in een armenkoets naar zijn grafkelder
te brengen. Er is in al dit spotten en afbreken een groote ernst, een drang naar
volstrekte eerlijkheid. Men moge constateeren dat deze ernst in zijn ten top gevoerd
intellectualisme blind bleef voor de mystieke banden, die ook de nog zoo
vereenzaamde en in-zich-verwarde harten verbinden, men moge zijn mystiek
ontoereikend achten om te leven en te sterven, men kan zijn grimmigen ernst niet
ontkennen. En zijn werken blijven, afgezien van hun brillante litteraire waarde, voor
ieder, die de dapperheid heeft zichzelve ten gronde toe te willen kennen, een zeer
heilzame proef.
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Boekbesprekingen
Bart de Ligt: Erasmus, begrepen uit de Geest der Renaissance, uitg. Van
Loghum Slaterus 1936, f 2.90, geb. f 3.90.
Dit boek van de Ligt behoort zeker tot het allerbeste wat de Erasmusherdenking ons
bracht. Het was een gelukkige gedachte de achtergrond der Europeesche cultuur,
temidden waarvan de Erasmusfiguur verscheen en in verband waarmede hij alleen
zuiver kan worden geinterpreteerd, uitvoerig te analyseeren, voordat met de
uitbeelding van die figuur zelve werd begonnen. De schrijver geeft in de eerste helft
van zijn geschrift eigenlijk een studie op zichzelve van Renaissance en Humanisme
en hun ontwikkeling vooral in Italië, Engeland en de Nederlanden. Men staat bij het
lezen opnieuw verwonderd over de geweldige belezenheid van dezen auteur, over
zijn onvermoeide kleurrijke verteltrant en origineele inzichten. Toch hebben deze
voortreffelijke kwaliteiten, zij 't minder dan wel eens in andere werken van de Ligt,
hun schaduwkant. Er is zulk een overvloed van namen, gebeurtenissen, schetslijnen
van bewegingen, dat de leeke-lezer zich dikwijls als bedolven zal voelen; het boek
had misschien gewonnen, wanneer de Ligt zich in dit gedeelte meer beperkt had tot
hoofdfiguren (hoe belangrijk is bijv. de figuur van Ficino naast Erasmus gesteld!)
en velerlei kostbaar materiaal in eenige bijlagen had toegevoegd. Natuurlijk zal men
in de analyse der Renaissance een enkel maal de accenten anders willen leggen; de
Ligt's overtuigdheid prikkelt tot vruchtbare tegenspraak. Ik denk bijv. aan zijn
meening, dat het Macchiavelliaansch individualisme in zijn brutale toepassing op de
politiek (Cesare Borgia) slechts als een uitwas der Renaissance is te zien (pag. 63).
Is dit niet te gunstig geoordeeld? Ik blijf gelooven (zie het Juli-no. van Het Kouter)
dat het Macchiavellisme als één der mogelijke consequenties rechtlijnig volgt uit de
menschbeschouwing van Pico c.s.
Steviger van innerlijke structuur wordt het boek zoodra het op pag. 111 zich gaat
concentreeren om Erasmus zelve. En opnieuw beseft men, door dezen gids geleid,
welk een eindelooze rijkdom dat leven bevat, welk een veelheid ook van facetten!
Inzonderheid Erasmus als opvoeder komt hier in een verrassend licht te staan, waarbij
wij dankbaar waardeeren de breede weergave met vele citaten (in kleine letter) van
zijn eigenlijke paedagogische geschriften (pag. 155-160). Om dergelijk binnenleiden
in gebieden van Erasmus' geesteswereld, die voor de meesten maagdelijk terrein zijn,
is dit boek ten volle waard bestudeerd te worden naast de geijkte Erasmuslitteratuur.
Maar het is dat ook om de besliste wijze,
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waarop de schrijver het traditioneele beeld afwijst van dezen humanist als een
kleingeestige, laffe, wereldvreemde kamergeleerde. Inderdaad, wat deze mensch
toen dorst zeggen en schrijven tot de machthebbers van kerk en wereld stempelt hem
eer tot een ‘aktivist, een geestelijk agitator’. Toch schijnt het mij toe dat de Ligt in
zijn overal voelbare liefde voor Erasmus wel spoedig geneigd is om de zwakke zijden
van dit karakter te verklaren of... te verzwijgen.
Het doet zeker sympathiek aan een absolutist als onze auteur is, door den
historischen afstand zóó mild in zijn kritiek te zien gestemd als bijv. bij het bespreken
van de onwaardige bedelarij van zoovele humanisten bij rijke machtigen (pag. 65)!
Nauwelijks wordt echter gerept van de vinnige achterdocht waarmee deze groote
onafhankelijke zijn wetenschappelijke tegenstanders te lijf kon gaan, van zijn listig
een slag om den arm houden. Een groote zeldzaamheid is in deze karakteristiek een
zinnetje als ‘met de scherpste hoon overlaadt Erasmus de man, die...’, wanneer diens
felle antwoord tegen Luthers ‘de servo arbitrio’ aan de orde is. Maar uitstekend is
weer de Ligt's motiveering van Erasmus' houding in dezen strijd; inderdaad het was
niet een angst voor consequenties, maar de bewuste keuze voor een evangelisch
humanisme, die hem onherroepelijk van Luther scheiden moest. Dat hij deze keus
niet met het volle gewicht van zijn persoonlijkheid kwam verdedigen (te Worms, te
Augsburg) blijft een te kort, waarvoor onze bewonderende biograaf te zeer de oogen
sluit.
Doch dit zijn kantteekeningen aan den rand. Natuurlijk heeft een levende
karakteristiek hare eenzijdigheden! Deze doen niets af aan de groote waarde van dit
rijke bezonken boek.
P. MINDERAA

M. Elisabeth Kluit: Het Réveil in Nederland. A'dam, H.J. Paris, 1936 prijs
f 4.25, f 4.90.
Wie wel eens iets van het Réveil gehoord heeft - bv. uit Roessingh's dissertatie - zal
er altijd graag nog wat meer over hooren. Daaraan komt dit boek met zijn 333 blzz.
text, zijn talrijke illustraties, en onuitputtelijke schat van citaten voortreffelijk
tegemoet. Wij zien de beweging ontstaan, in gesprekken, ontmoetingen, brieven,
dagboeken. Het Amsterdamsche en het Haagsche milieu rijzen voor ons op. Men
begrijpt al lezende steeds beter, dat slechts iemand als de schrijfster, door haar
werkkring als secretaresse der stichting ‘Réveil-Archief’, over zóo veelzijdige en
rijke documentatie kan beschikken. Het boek is rustig, en wel onderhoudend
geschreven. Maar er blijft toch een onbevredigd gevoel na de lectuur. De schrijfster,
goede oude vriendin van mij als zij is, zal 't den recensent, hoop ik, niet ten kwade
duiden, als hij hierop wijst. Ik meen, dat het onbevredigende veroorzaakt wordt 1e.
door het uiteenbreken van het totaalbeeld in zoovele facetten en facetjes: al te getrouw
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heeft de auteur de documenten gevolgd, en daardoor het óverzicht niet behouden,
noch ook ons kunnen mededeelen; 2e. door het blijven staan bij de uitingen zelve
doet zij ons toch den geest niet genoegzaam peilen: ik krijg meer de deftige omgeving
dan het waarlijk wekkende van het Réveil te zien. Men hoort fraaie ouderwetsche
japonnen ruischen, en meent den hoffelijken toonval van destijdsche conversatie te
beluisteren. Ook wordt ons een enkele maal een geste, een gezegde duidelijker uit
de psychologische achtergrond, die de correspondentiematerialen onthullen. Maar
het geheel laat toch den geloovig-dogmatischen ondergrond niet genoeg leven - alsof
de schrijfster niet geheel den moed gehad had, haar sympathieën te belijden noch
ook principieele kritiek te leveren.
Nettemin: dit boek is de vrucht van uitgebreide, degelijke studie, en een zeer
serieuze bijdrage tot de kennis dier kringen, en daarmee van de oppositie-groep,
gelijk men zou kunnen zeggen, tegen den geest der 19e eeuw. Juist daarom ook voor
vrijzinnigen uiterst leerzaam.
Gaarne besluit ik deze korte bespreking met een gelukwensch voor de schrijfster!
v. H.

Alexis Carrel: De onbekende mensch. Ontaarding of vernieuwing? Vert.
door W. Schuurmans Stekhoven. Van Loghum Slaterus, Arnhem 1936;
f 3.20 ing., f 3.95 geb.
Weinigen lezers zal dit boek niet bij name bekend zijn, want het heeft - in vele landen
- bijzonder de aandacht getrokken. De Schrijver, Amerikaansch chirurg van Fransche
afkomst, verzet zich met kracht erin tegen een opvatting van den mensch die, laten
wij zeggen: in het officieele wetenschappelijk denken, nog steeds zeer machtig is en
geheel georiënteerd aan de kennis van de anorganische natuur. Deze wetenschap
kent volgens Schr. niet den werkelijken mensch, maar een abstractie en waar deze
abstracte kennis ten grondslag gelegd wordt aan praktisch gedrag, is hier niet slechts
een wetenschappelijke fout, maar een hoogst reëel gevaar voor mensch en
samenleving. ‘De mensch is bezig te ontaarden’. Een meer volledige kennis van den
mensch als biologisch, psychologisch, sociaal, moreel, religieus wezen enz. moet
den foutieven groei corrigeeren, wil onze beschaving niet ondergaan.
Het, vooral waar het betreft het biologische, rijk gedocumenteerde boek telt acht
hoofdstukken: over de noodzakelijkheid van meer kennis omtrent onszelf; de
wetenschap met betrekking tot den mensch; het lichaam en zijn verrichtingen;
geestelijke verrichtingen; de inwendige tijd (een m.i. onnoodig duistere formuleering
van het hier bedoelde); adaptieve functies; het individu; de vernieuwing van den
mensch.
Wie als niet-bioloog het boek leest, loopt het gevaar het (in wel wat grooten
overvloed ten opzichte van de strekking van het werk)
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gegeven biologisch materiaal het belangrijkst te achten. Zeker toch zal hij den auteur
dankbaar zijn voor het vele belangrijke, hetwelk hier geboden wordt, in aangenaam
leesbaren vorm (met voor hem alleen wat heel veel vaktermen). Toch is dit meer de
peripherie. Schr. beschouwt den mensch ook in andere opzichten, hier juist wel wat
zeer kort. Maar het is alles dienstbaar aan de vermelde bedoeling: een meer volledige
kennis van den mensch geeft een geheel anderen grondslag voor individueel en
sociaal gedrag dan de huidige natuurwetenschappelijk en technisch bepaalde
civilisatie.
Neemt men het boek zoo, dan geloof ik dat men het uit handen zal leggen, dankbaar
maar niet voldaan. Althans zoo ging het mij.
Dankbaar in de eerste plaats, omdat het ontaardingsproces met groote scherpte
wordt geteekend (zie b.v. blz. 16, 30, 35, 161/2) en dit niet aangenaam moge zijn,
maar daarom niet minder nuttig.
Dankbaar ook, omdat in het algemeen wegen worden gewezen, waaraan instemming
is te schenken. Schr. verwijst toch van abstracties naar den concreten mensch, wil
wederom de levende natuur tot leermeesteres, van welke de rationeel-technische
beschaving te zeer vervreemdde.
Maar waarom dan het voorbehoud van niet-voldaan?
Niet denk ik hier aan velerlei terloops geuite opmerkingen over verschillende
onderwerpen, die niet veel meer dan persoonlijke meeningen zijn, waarmede men
het eens kan zijn of niet, maar voor het betoog zijn ze van zeer bijkomstige beteekenis.
Maar wel treft, dat het boek, hoewel zich tegen rationalistisch en technicistisch
denken en leven keerende toch nog zoo rationalistisch en technicistisch is. Het is een
roep om méér kennis, nòg meer kennis, al erkent het dat vroegere tijden met minder
kennis gaver leven hebben gegeven. ‘De toekomstige ontdekker van een methode
die de weefsels en organen dwingt tot harmonische ontwikkeling’, heet het op blz.
122 m.i. zeer naïef ‘...zal den mensch de kostbaarste van alle gaven schenken, te
weten het vermogen gelukkig te zijn.’ Praktisch loopt alles uit op het voorstel tot
oprichting van een ‘hoogen wetenschappelijken raad’, waarin een aantal leden die
van alle andere bemoeiingen vrijgemaakt jaar aan jaar onafgebroken werken om het
geheel van menschelijk weten onder de knie te krijgen. ‘Een dergelijke organisatie
zou de redding van de blanke rassen beteekenen’, heet het zelfs op blz. 291. (Ik
veroorloof mij, zonder tegen het plan te zijn, er niet te veel van te verwachten.) ‘De
onmetelijke macht der wetenschap’ heet ‘onze eenige hoop om te ontsnappen aan
het lot, dat allen grooten beschavingen van het verleden ten deel gevallen is’ (blz.
320). ‘Misschien zal op een gegeven oogenblik een wetenschappelijk werker een
middel ontdekken om gewone kinderen te ontwikkelen tot groote mannen.’ (blz.
303). ‘Vrouwen’ - voor wier eigen functie Schr. overigens een zeer juist oog heeft ‘behoorden hooger onderwijs te ontvangen... om haar kinderen te kunnen opvoeden
tot nuttige leden
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van de samenleving’ (blz. 301). En bepaald griezelig van gezondverstandigheid is
zijn pleidooi voor veelvuldig toepassen van de doodstraf ‘op humane en oeconomische
wijze in kleine, in euthanasie gespecialiseerde inrichtingen’ (blz. 317).
Terwijl de Schr. toch au fond anders is. Want op blz. 133 heet het: ‘Alle groote
mannen zijn begiftigd met intuïtie. Zij weten, zonder analyse, zonder beredeneering,
wat voor hen van belang is om te weten. Een ware leider heeft geen behoefte aan
psychologische tests bij het kiezen van zijn medewerkers. Een goed rechter is, zonder
zich te verdiepen in de details van de juridische argumentatie en zelfs... uitgaande
van verkeerde premissen, in staat een juist vonnis te vellen enz.’ Dit gaat wel heel
ver, om niet te zeggen te ver, maar, al is het maar half waar, het zou tot de conclusie
voeren, dat hoe wenschelijk vermeerdering van kennis is, een versterking van de
intuïtieve functie toch nog noodiger is.
Al te veel consequentie moet men in deze dingen bij den auteur niet zoeken. Een
goed philosoof is hij ook niet. Ook te sterk gebonden aan het modern-westersch
cultuurmilieu. Wat blz. 277 over China en het Oosten staat is er geheel naast.
Maar met dit al, zeer zeker een merkwaardig boek.
G.H.v.S.

Het Chineesche Landschap, een verhandeling uit de elfde eeuw, door Kwo
Sji (geboren ± 1020) met een beschouwing over den Soeng-tijd door L.
Cranmer-Byng, ingeleid en uit de overzetting van Dr. Shio Sakanishi
vertaald door Jan Poortenaar (z.j. 1936).
De rijke Chineesche literatuur over schilderkunst begint reeds in de 5de eeuw, uit
de 9de eeuw bezitten wij een uitvoerige verhandeling en in den bloeitijd van de
Chineesche schilderkunst, de Soengdynastie (960-1276) zijn er verschillende
schrijvers over dit onderwerp. Een van de voornaamste geschriften berust op
uitspraken van den beroemden landschapschilder Kwo Sji (ongeveer 1020-1090),
die zijn opgeteekend door zijn zoon. Dit wordt ons in ‘Het Chineesche Landschap’
in vertaling voorgelegd, voorzien van een uitvoerige inleiding. De heer Poortenaar
heeft er goed aan gedaan het Nederlandsche publiek gelegenheid te geven kennis te
maken met een verhandeling, die, moge zij aanvankelijk bizar schijnen, bij
aandachtiger lezing zeker den geest van de Chineesche landschapschilderkunst dichter
bij den lezer brengt. De rust, de innige doordringing van en éénwording met het
geschilderd object staat wel zeer ver van onzen tijd van filmprojectie. Er is een
zuiverheid van geest en natuurovergave, die haar diepe wortelen heeft in de
Chineesche wereldbeschouwing van de Soengperiode. Stilheid en eerbied besturen
de hand van den schilder.
‘Waarom heeft een deugdzaam mensch verheugenis in het landschap? (Een
aanhaling uit de “Gesprekken van Confucius”). Het is
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om deze redenen: dat in landelijke rust zijn innigst wezen herboren wordt; dat het
zorgeloos spel van water en rotsen zijn ziel verrukt en verfrischt; dat hij in den buiten
steeds behagen schept in de lieden daar, hetzij visschers, houthakkers of kluizenaars,
de hooge vlucht der kraanvogels waarnemen kan, en den roep der apen in vrije blijheid
hooren.
Het geraas van de stoffige wereld en de beslotenheid van der menschen woning
zijn onzen aard in het wezen vijandig; nevel, dauw, de zwevende, ijle geest van het
bergland, dat zijn zaken die de menschelijke natuur behoeft en toch zoo zelden vinden
kan... Hoe heerlijk is het daarom, een landschap te bezitten, door vaardige hand
geschilderd! In eigen vertrek, ieder oogenblik kan men zich te midden der stroomen
en de ravijnen bevinden; de zang der vogels en kreten der apen worden hoorbaar;
het licht dat op de heuvelen schijnt en de blinkende weerkaatsing van het water straalt
ons tegemoet. Zou zulk een tafereel den geest niet verzadigen, het hart niet vervullen?’
(blz. 69-70).
Men leze de beschrijving van de verschillende landschappen die de schilder als
onderwerp kan kiezen (blz. 99-102) waaruit ik hier overneem de
‘voorjaarsonderwerpen’:
‘Het voorjaar biedt onder meer deze gegevens: wolken der vroege lente; vroege
lenteregen; vroege lente en sneeuw; het opklaren na de lentesneeuw; het opklaren
na den lenteregen; een dampige voorjaarsregen; koude voorjaarswolken als de regen
komt; lentemorgen en lenteavond over de lentebergen; zonsopgang; lentewolken die
den regen brengen; nevel en damp der vroege lente; wolken die uit de vallei opstijgen;
de lentevloed in den zwellenden bergstroom; lenteregen en lentewind; motregen,
schuin weggeblazen door den wind; heldere en stralend schoone lentebergen; een
lentewolk gelijk een witte ooievaar.’
Van zulk schilderen geldt, zooals elders (blz. 88) wordt gezegd, dat ‘schilderen
zichtbaar geworden poëzie is’, zooals poëzie schilderen is zonder den zichtbaren
vorm.
‘Op den top van Berg Noe I is de lentesneeuw versmolten,
Langs den weg zwellen de knoppen van de abrikoos.
Ik weet niet wanneer mijn zielsverlangen, dat mij naar elders
doet smachten, in vervulling zal gaan...
Hoe beklemt weemoed mij als ik een wagen (uit verre streken)
zie keeren, de brug afgaan en de wijde verte binnenrijden!’

J.J.L.D.
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