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INLEIDING
Geen zucht tot navolging van Abelard's beroemd Sic et Non, Ja en
Neen, hier dan toegespitst door de vooropgestelde ontkenning, dreef
mij om aan een bundel studies dezen titel te geven. Dit zou het uiterste
zijn, waartoe twijfel kan komen: beginnen met twijfel, en daarna een
weifelend „ja"; zooals soms een mensch, in drang om zichzelf te hand
haven, weigert eer hij het verzoek goed heeft aangehoord en overwogen.
Men zou daar het modewoord ressentiment voor kunnen gebruiken.
Hoe slecht wij nu ook vaak de eigen beweegredenen mogen kennen,
waarover immers meestal eerst later een licht opgaat, als het opgaat, ik
durf zeggen, dat de oorsprong van dit boek niet is in een lust tot ont
kennen. Voor onzekerheid biedt onze tijd voorwaar reden in overvloed;
wie er zich aan vergast kan te kust en te keur gaan, en tegenspraak
behoeft hij niet te duchten; hij kan satirisch, cynisch, sceptisch zijn,
wie zal hem ongelijk geven? Wie blijft er zelf vrij van? Is dat niet
boven-menschelijk, of althans niet-menschelijk? Ik schaam mij ook niet
voor mijn deel hiervan; ik zou mij wel schamen, als dit de drijfveer
van mijn schrijven was; zwijgen ware beter. Dit element is in de vol
gende opstellen, en de titel drukt óók dit uit; het menschen-bestaan is
een precair, gevaarlijk bestaan.
Men kan daarnaast echter den titel eenvoudiger nemen. „Neen en Ja"
beteekent discussie, een over en weer gaan van vraag en ant
woord, rustig en onrustig, maar steeds zoo, dat wij nooit beproeven
alles uit eigen geest te halen. Men zal in dit boek veel van en
over anderen vinden. Onwelwillendheid moge hierin een teeken van
gebrek aan oorspronkelijkheid zien, ik zal mij niet verweren; maar één
ding is zeker, dat de methode niet is gevolgd uit gemakzucht, en ik
hoop, dat men in het geheel den gang van mijn eigen denken zal be
speuren, en ook mijn aspiraties, wat mij aan het hart ligt, wat voor mij
leeft. Misschien is juist eerder dit laatste, het persoonlijke op den achter
grond een bezwaar; de lezer moet met mij kunnen en willen meegaan; er
is de verwachting, dat in hem iets van hetzelfde leeft, dat op een langen,
Neen en Ja
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vaak bochtigen weg zich opdrong aan mijn geest. En waar is tegen
woordig die gemeenschap? Zelf heb ik die gemeenschap gezocht; daar
om sloot ik mij aan bij wat anderen dachten, pogend iets te bereiken
en iets te worden door zelf niets te zijn, behoud door verlies; ook critiek
is een trachten naar gemeenschappelijk denken; het „Ja" echter is de
hoofdzaak, en daarheen wijst voor mij bovenal het laatste gedeelte. Ik
begeer mij niet op te dringen; wie mij niet begeert, scherpe zijn vernuft
aan wat grooteren hier hem bieden; ik ben voldaan, als deze studies
een stimulans bevatten tot scherper onderscheiden en dieper in-dringen.
Dat scherper onderscheiden, hoe weinig behagelijk ook op zich zelf en
hoe afmattend, is in de ethiek vooral toch wel hoogst noodig. De al
gemeenheden liggen vlak voor de deur, zij zijn dagelijksche kost, maar
wij leven er niet van. Er tegen strijden lijkt een hopelooze taak; iets er
toe bijdragen, dat de mensch omtrent confuse zekerheden in de war
komt, moet echter telkens opnieuw beproefd worden. Gerechtvaardigd
is de poging mee door den strijd die men hierin voert tegen zich zelf.
Dit volsta om de zin van de titel in het algemeen op te helderen, er het
vreemde uit weg te nemen.
Uitvoeriger moet ik zijn over de reden, waarom ik met „Neen" begin.
Men zou er een soortgelijk bezwaar tegen kunnen inbrengen als de
oude weerlegging van het scepticisme; het scepticisme weerspreekt zich
zelf, door den twijfel te poneeren stelt het ten minste één waarheid vast,
namelijk de waarheid van de eigen bewering; bovendien, hoever hij zich
uitstrekken moge, twijfel is altijd twijfel op grond van iets, en dit „iets"
is dus eerst en wordt niet betwijfeld. Zoo ook met „Neen"; een „neen"
uit niets is niets; elk „neen" is tegen iets en op grond van iets; een „ja"
moet dus voorafgaan. De redeneering schijnt goed te sluiten. Twijfel
zucht zou derhalve als iets onbestaanbaars zoo spoedig mogelijk de
wereld moeten verlaten. En zonder het te weten zou een elk leven uit
het positieve, drinken uit de bronnen van het levende water. Maar de
werkelijkheid spot met zulke redeneeringen en bewijzen. Er is een af
grond van twijfel. En wij zooals wij zijn leeren eerst door het „neen"
een weinig van het waarachtig goede verstaan. Daarin is geen minachting
van het „ja", integendeel, een hoogstellen er van; hoog is wat de prijs
van vernedering, ontkenning, zelfoverwinning waard is. Slechts wilde
ik zeggen, dat empirisch, voor ons, het „neen" voorafgaat; het verbod
is eer dan het gebod. „Nur das Negative, das Böse und die Abwehr des
Bösen ist gewisz; das Gute aber liegt im Dunkel des zu Schaffenden",
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zegt Felix Weltsch, en ik stem met hem in; met het voorbehoud, dat
het „zu Schaffende" mij niet het hoogste is; meer is de mensch, meer
is God.
Het verbod eer dan het gebod. Ik wil dit nog nader toelichten. Weltsch
is niet de eerste geweest, die het negatieve in het begrip „behooren" zag.
Ook Westermarck (over wien later uitvoeriger) maakte er opmerkzaam
op. „Ieder oordeel over wat behoort houdt in zich een verbod van wat
niet gedaan behoort te worden. Niemand zou er ooit van gedroomd
hebben een zedelijken regel op te stellen, als de gedachte der overtreding
niet in zijn geest was opgerezen. Wij kunnen de woorden van den
Apostel omkeeren en zeggen: waar geen overtreding is, daar is geen
wet (Rom. 4 : 15); de overtreder is in zekeren zin de wetgever. Toen
aan Solon gevraagd werd, waarom hij geen straf had bepaald voor
vadermoord, antwoordde hij, dat zulk een misdrijf nooit bij iemand zou
opkomen; verbod was onnoodig." (Ethical Relativity, p. 122). Dit is
niet volkomen hetzelfde als wat Weltsch bedoelt; of deze zou toestem
men dat de wet door de overtreding ontstaat trek ik in twijfel; zulk
een gelijkheid is er nooit in deze soort van opmerkingen; zij hebben
altijd haar plaats in het geheel der beschouwing en krijgen daardoor
wat ander aanzien; maar in wat zij opmerkten zijn zij eenstemmig.
Vergelijk ook wat Aalders zegt (Het geweten, bl. 232): „Zij (de be
voegdheid van het geweten) beperkt zich tot het gezaghebbende: „Halt".
D.w.z. Doe het niet. De Bussy maakt ergens deze onderscheiding:
„Plichtsbesef is het voorafgaande geweten, dat gebiedt iets na te laten
en gebiedt iets te doen, daarnaast is er een voorafgaand geweten dat
verbiedt iets te doen en gebiedt iets na te laten." Op die fijne onder
scheiding ga ik nu niet verder in; ik wijs er alleen op, dat ook volgens
hem bij plichtsbesef het negatieve primair is. Er is niet de minste reden
om dit negatieve uit de hoogte te behandelen. Pericles moet op zijn
sterfbed gezegd hebben: „Het grootste dat ik gedaan heb is, dat ik geen
enkele Athener tot een rouwdragende gemaakt heb." Niet-kwetsen kan
van fijner zedelijk gevoel getuigen, dan het alledaagsch betoon van
vriendelijkheden, waarbij men zich in den persoon in 't geheel niet
verdiept.
Pendant van het verbod: Doe niet! is het verbod: Laat niet na! Prof.
Polak zegt: „Men behoort te doen datgene door het nalaten waarvan
men blijk geeft van een slecht karakter." (v. d. Wal, Het objectiviteitsbeginsel, bl. 56). Hier ontbreekt het imperatieve element, maar in het
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imperatieve omgezet beteekent het: Laat niet na! Westermarck neemt
beide: Doe niet! en Laat niet na! onder „behooren", „plicht". Intusschen
zal wel steeds het eerste voorafgegaan zijn; wij plegen het doen van
iets kwaads scherper te veroordeelen dan het nalaten van iets goeds;
zooals in het algemeen aangedaan leed meer pijn geeft dan de ontvangen
weldaad vreugde bereidt. Maar op hooger niveau zal de schuld der
nalatigheid meer op den voorgrond komen; b.v. in een Christelijk gebed:
„. . . zoo hebben wij uw geboden met de daad menigmaal en zonder
einde overtreden, nalatende wat Gij ons geboden hadt, en doende wat
ons klaarblijkelijk verboden was."
Men zou kunnen zeggen, dat het verbod: Laat niet na! op de grens
van het negatieve en het positieve ligt; de dubbele ontkenning: „niet
niet-doen" nadert tot een bevestiging; maar er blijft een verschil, en
in dit verschil is juist het behooren vervat. Vergelijk hiervoor het Augustijnsche: Ama Deum et fac quod vis. Deze spreuk is geheel positief,
maar daardoor juist is er geen plaats in voor „behooren". Het eerste
deel is niet om te zetten in: gij behoort God lief te hebben; een plicht
om God lief te hebben leidt aan innerlijke tegenspraak; en het tweede
deel zegt, dat er, gegeven de voorwaarde van de liefde tot God, geen
overtreding zal zijn, en waar de mogelijkheid van overtreding ontbreekt
heeft het geen zin van „plicht" te spreken.
Bij alle subtiliteit is deze kwestie zeer belangrijk; het verbodskarakter
onthult het kenmerkende en ook het eenzijdige van alle behooren en
plicht.
Juist om het positieve in de dubbele ontkenning, en omdat nalaten zoo
veel voorkomt, ons groote kwaad, komt mij het verbod der nalatigheid
het belangrijkste voor; daarom hierover iets meer. Het Nieuwe Testa
ment biedt ons voorbeelden: de rijke dwaas: zoo gaat het met wie
schatten wil opleggen en niet rijk is in God; de priester en de Leviet,
die niet met ontferming bewogen zijn; de argeloozen, die op den oor
deelsdag zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, enz.
en hebben u niet gediend? Zij hadden geen kwaads in den zin, en
toch gaat het oordeel over hen. Vergelijk ook de gelijkenis van de terugkeerende booze geesten: het huis was ledig: „en het laatste van dien
mensch wordt erger dan het eerste".
Interessant zijn in dit verband de aanvullingen, die Luther en Calvijn
geven bij de tien geboden. In de kleine Katechismus zegt Luther: „Du
solist nicht toten. Was ist das? Antwort: Wir sollen God fürchten
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und lieben, dasz wie unserm Nachsten keinen Schaden und Leid thun,
sondern ihm helfen und fordern in allen Leibesnötben." Dit is in
werkelijkheid niet meer het vijfde gebod; er is bij opgenomen een gebod
van wat niet mag worden nagelaten. Luther maakt het gebod Christe
lijk. — Over valsch getuigenis: „Wir sollen Gott fürchten und lieben,
dasz wir unsern Nachsten nicht falschlich belügen und afterreden oder
bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen und Qutes
von ihm reden und alles zum Besten kehren." Bij Calvijn ongeveer
hetzelfde; evenwel met eenig verschil, waaruit het subjectieve van deze
toevoegingen blijkt. Calvijn is forscher. Hij legt meer nadruk op het
recht. Hij vult b.v. het gebod tegen valsch getuigenis aldus aan: „dasz
wir jedem nach Möglichkeit treuen Beistand bei der Durchsetzung der
Wahrheit und beim Schutz der Unverletzlichkeit seines Namens und
seiner Sache leisten; und uns überhaupt bemühen,... Schmahungen und
bitteren Witzen weder Zunge noch Ohr zu leihen, auch nicht leichthin
unsere Seele hamischen Verdacht zu öffnen, sondern wir sollen alles,
was ein Andrer sagt und tut, mit Billigkeit auslegen und ihm so in unserem
Richten, Hören und Reden aufrichtig seine Ehre lassen" 1. Hier is
geen sprake van „verontschuldigingen", „goeds van iemand spreken",
„alles ten beste wenden"; het is Luther vooral te doen om de zacht
moedigheid, en Calvijn om de rechtvaardigheid. Intusschen, hoofdzaak
is, dat beiden onder het verbod mee opnemen een veroordeeling der
nalatigheid.
Wij moeten de schuld der nalatigheid niet verwarren met ongehoorzaam
heid. Zie de gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht (Matth.
18 : 33): Behoordet gij ook niet u over uwen mededienstknecht te ont
fermen, zooals ik mij over u ontfermd heb? De dienstknecht was
niet ongehoorzaam; er was hem niets geboden, toen hij begenadigd
heenging; zijn schuld bestond in het niet-zijn, in het ledige van zijn
geest; er was door de ontferming geen ontferming in hem gewekt.
Waarom dit belangrijk is? Natuurlijk omdat het actieve zooveel hooger
is dan het passieve: niet-doen; in activiteit is behoud; wat er verder
mag zijn, zij is ten minste goed. Maar ook omdat het schuldbegrip
er door verdiept wordt. Schuld betreft niet enkel, zooals men dikwijls
meent, wat een mensch dacht en wilde, wat hij willens en wetens ver
keerd, heeft gedaan. Wij beoordeelen een kind toch niet naar het aantal
van zijn overtredingen. Wij moesten dat althans niet doen; er kan
1

Uit Dittrich, Geschichte der Ethik; vandaar het Duitsch.
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allerlei bij zijn, dat met het karakter zoo weinig heeft uit te staan; er
kan zelfs een goede trek in uitkomen. De opvatting is vlak en onrecht
vaardig. Was het „gewilde" het ergste, dan zouden de scrupuleuzen,
de schuldigen, en de hardhuidigen, die nergens kwaad in zien, de onschuldigen zijn. Zeker is het verkeerd tegen beter willen te handelen;
terecht doen wij onszelf daarna verwijten; maar even zeker is, dat wij
schuldig kunnen staan, waar wij handelen zonder innerlijken weerstand,
van geen kwaad bewust.
Zelfs de z.g. „goede wil" is geen waarborg voor onschuld; dat hij
in onze dagen triomfen viert is geen bewijs, dat wij het „so herrlich weit gebracht haben". Met „goede wil" (uit Elisabeth Browning's
Aurora Leigh herinner ik mij een kostelijke persiflage op de „goede
feeën") kunnen wij onkiesch, bemoeierig, wreed, onwaarachtig zijn;
soms is „goede wil" niets meer dan moreele gewichtigheid, die de
mug uitzijgt en de kemel doorzwelgt, en waarbij het innerlijk aller
minst in orde is. Het bewustzijn is een zeer gebrekkige maatstaf
van schuld; veel onttrekt zich er aan en is toch niet zonder schuld.
Later valt er soms een hel licht op, zoodat een mensch zegt: ik had
beter moeten weten, ik had anders moeten zijn. Wat wij niet waren
doet ons wel het meest schuldig staan. Een autorijder die niet behoorlijk
uitziet, laadt een zware schuld op zich, als hij zonder het te willen een
doodelijk ongeluk veroorzaakt.
Ieder stemt dit ook wel toe bij niet-doen met zoo ontzettende gevolgen;
bij nalatigheden echter, die niet met den strafrechter in aanraking bren
gen, maar die toch blijk geven van een bekrompen, zelfzuchtig karakter,
vergeten wij het; dan gaat het veel oppervlakkiger toe. Liefdeloosheid,
die zonder zelfverwijt en onrust toeziet kan erger zijn dan een in harts
tocht begane daad. Wij kunnen ook zeggen: schuld betreft de geheele
persoon, ook de verborgen persoon, van wien wij niet weten, omdat wij
niet van hem willen weten.
Er is in den mensch een aangeboren neiging tot zelfbedrog. Hij siert
het beeld van zich zelf op; hij dicht zich eigenschappen toe, die hij
niet bezit en anderen ook niet zien; hij vlucht voor zich zelf, voor de
armoe, de leegheid van zijn zedelijk bestaan. Behartigenswaardige
woorden spreekt Hans Ruin (Narren en Apostelen, bl. 161): „Wij be
schouwden het als een bewijs van vooruitgang, dat eindelijk, na eeuwenlangen strijd, de Booze voor eens en altijd buiten dienst was gesteld ...
Beklagenswaardige verblindheid! Met den duivel gingen onmisbare
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waarden verloren. Een der belangrijkste daarvan was de controle op
onszelf, het wantrouwen tegen onze eigen persoon. Wij hebben nu geen
oog meer voor de sluwe listen en diplomatieke streken van den grooten
zaakverdraaier die in ons leeft. Wij namen hem zijn naam af en meen
den er daarmee af te zijn. Maar in ons binnenste schudt hij nog de
kaarten als tevoren, onopgemerkt en ongehinderd. Als onnoozelen heb
ben wij ons in zijn strikken laten vangen." Hij haalt dan de woorden
van een der hoofdfiguren van Port-Royal aan, Sebastien le Nain de
Tillemont, die, van nature zacht als een lam, vreesde, dat deze zacht
heid geen genade van God was, maar van den duivel, en dat zij niets
dan eigenliefde en hoogmoed was. „Indien menschen zooals ik", zegt
hij, „zich zelf aan een voldoend nauwkeurig onderzoek onderwierpen,
dan zouden zij bevinden, dat zij zacht en goed jegens anderen zijn,
omdat zij hun eigen rust liefhebben. Ware het hun plicht om krach
tige woorden te spreken, zij zouden het niet kunnen, omdat zij dan
die rust in gevaar zouden brengen, die zij liefhebben en waarop zij
trotsch zijn . .Daar is schuldgevoel om wat hij weet te missen,
niet te bezitten: kracht en bereidheid om eigen rust prijs te geven.
Dit schuldgevoel is dieper en echter dan schuldgevoel om wat men posi
tief verkeerds heeft gedaan; het laatste is meer uiterlijk, en er mengt
zich vaak menschenvrees onder.
Deze gedachte is van verre strekking. Zij wijst ten slotte boven het
wettelijk standpunt uit, waarop veel ethiek van allerlei aard zich bevindt;
het is de Nieuw-Testamentische aanvulling, vervulling van het Oude
Testament. Weliswaar kan dit letten op het niet-zijn en het nalaten
leiden tot een teveel aan zelfinkeer en daardoor ziekelijk worden. Maar
aan den anderen kant richt het den geest naar het objectieve, naar wat
niet in ons is, maar waartoe wij wel bestemd zijn. De Bussy sprak eens
van zedelijke onderscheidingen als van „de aardsche gestalten en
vormen, waarin zich de meer dan aardsche bestemming van den geest
openbaart". „Naar dat innerlijk zijn, 't welk ik hier bedoel, streeft men
niet; het is geen levensdoel, of een der doeleinden die menschen zich
stellen. Het realiseert zich in ons, zonder dat wij er ons van bewust zijn."
Het „Ja"!
Hier raken wij aan waarde- en geloofsleer; d.w.z. aan de kernvraag, wat
ons ware leven is en waarin zijn waarde bestaat, en hoe wij dat leven
vinden. „Moraal" en „ethiek" in engeren zin houden op, hoofdzaak is
ontvangen, in een gemeenschap, in geloof.
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Nog één opmerking. De consequentie van deze opvatting is, dat de
mensch niet van nature goed is, d.i. zedelijk-goed; het natuurlijk-menschelijke is er niet mee gedisqualificeerd. Dit pessimisme geldt niet
zoozeer het kwaad, dat men opzettelijk aandoet; weinigen zijn zoo boos
aardig, dat zij iemand zonder reden leed doen, al schijnt er soms, b.v.
bij laster en kwaad spreken, iets hiervan te zijn; maar liefde is meest
een groot woord, het is te begrijpen, dat Kant Stoïcijnsche plicht stelde
boven weekhartige liefde zonder pit en kracht. Weinigen vertellen op
zettelijk onwaarheden, maar de wereld is vol van onwaarachtigheid op
velerlei manier, en er is veel gemis aan openhartigheid. Wie waagt te
zeggen, dat wij de waarheid liefhebben? Hij moet weinig menschenkennis en weinig zelfkennis bezitten en een slecht kenner der historie
zijn.
Wet verbod om iets kwaads te doen, waarover nu enkele gedachten
volgen, is eenvoudiger. Tegenover kleine kinderen is het eerste: doe
niet; tenminste zoo was het; het begin van plicht. In de oudste wet
geving hetzelfde. B.v. bij het Buddhisme (Kern, De geschiedenis van
het Buddhisme in Indië, bl. 423 v.v.); de zedelijke geboden voor leeken
en geestelijken waren: 1 niet dooden; 1niet stelen; 3 niet onkuisch zijn;
4 niet liegen; 5 geen geestrijke drank gebruiken.
Nu is het wel waar, dat zulke geboden nooit in de lucht hangen; in
werkelijkheid zijn ze nooit enkel verbod; zij wortelen in iets positiefs.
Kern zegt: „Neem uit het Buddhisme het leerstuk, dat de Heer uit den
hemel is neergedaald om het schepselenheir door de verkondiging der
waarheid te verlossen weg; ontdoe het van het geloof aan de vleeschwording van het zedelijk ideaal, en gij hebt het van alle kracht beroofd.
Al het groote en het goede door het Buddhisme gewrocht dankt het aan
de kracht van het geloof, het eenigste wat in staat was het dorre ge
raamte zijner moraal te bezielen." Maar dit verandert niets aan het feit,
dat het primaire kenmerk der geboden is: verbod, veroordeeling, „Neen!
zeggen. Hetzelfde is van toepassing op de tien geboden van Israël.
Wij moeten letten op de motiveering: Ik ben de Heer, uw God, die
u uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. De motiveering is
belangrijker dan de inhoud der afzonderlijke geboden; zij geeft beteekenis aan het geheel; zij is er de levende kern van. Daardoor is het
begrijpelijk, dat de Israëliet zich kon verlustigen in de wet; zij was hem
een bewijs van zijn uitverkoren zijn; vglk Deut. 4:8 en 33: En wat
groot volk is er, dat zoo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft,
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als deze gansche wet, die ik heden voor uw aangezicht geef? enz.
Maar ook hier geldt: als wij letten op de geboden zelf, en daarom is
het nu te doen, wat daarbij eerst is, dan is het verbodskarakter on
miskenbaar; zij zeggen wat niet mag. Het vierde en het vijfde gebod
schijnen een uitzondering te vormen; maar het verschil ligt meer in de
wijze van uitdrukken. Heilig den Sabbath-dag: werk niet, ontzie den dag,
hij is God gewijd. Eer uw vader en uw moeder: ontzie hen, als ver
tegenwoordigers van God.
In al deze verboden is tweeërlei ondersteld. In de eerste plaats is onder
steld, dat er reeds een zekere regeling bestond. „Gedenk den Sabbath"...;
dus, de Sabbath was er, anders zou een herinnering absurd zijn. „Gij
zult niet stelen" is onverstaanbaar voor wie niets weet van bezit en de
erkenning en waardeering van bezit. „Geen andere goden" heeft slechts
zin, waar men een eigen God kent en aanbidt. Daarnaast is echter
ondersteld de neiging tot overtreding; het verbod gaat tegen deze
neiging in. Verbod dringt, dwingt tot zelfbedwang.
Klaarblijkelijk hebben „behooren" en ook „plicht" hiermee veel over
eenkomst. Voorwaarde voor „ik behoor" is, dat er een regel zij die
ik erken; zonder die erkenning zou het willekeur zijn en dus on-behoorlijk; men kan dit ook noemen: voorafgaand inzicht; inzicht hoe vaag
ook in de waarde, als men dit niet te intellectueel neemt; wij krijgen
dit inzicht in een gemeenschap; zede, moraal-mores. Voorwaarde van
„ik behoor" is eveneens, dat ik mij bewust ben van een lust om mij niet
aan de regel te houden; er is iets dat zich oplegt; er is een klem, een
dwang die leidt tot zelfbedwang. „Behooren", „plicht" vloeit niet voort
uit een z.g. aangeboren plichts-gevoel; er is steeds een „heteronoom"
element in, zonder dit element vervagen „behooren" en „plicht", wor
den zij een abstractie, een idee zonder werking. Ja, eerst door het
„Neen" ontstaat uit zeden het behooren; de geest wordt uit nood ge
boren.
De verbinding van beide elementen (erkenning en dwang) is heel juist
geteekend door Francis Hutcheson, den stichter der Schotsche School,
die al moraliseerend nooit de realiteit geheel uit het gezicht verloor:
„Nooit zeggen wij, dat wij verplicht zijn tot een daad, die in ons oog
verachtelijk is; wel kunnen wij er toe gedwongen worden. Wij zeggen
nooit, dat goddelijke wetten door haar sancties ons dwingen, wel dat
zij ons verplichten. Ook beschouwen wij gehoorzaamheid aan de god
heid niet als een dwang ons opgelegd . . .; maar mocht een almachtig
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wezen onder zware bedreiging verraad, wreedheid of ondankbaarheid
van ons eischen, dan zouden wij dat ongetwijfeld dwang noemen. Het
onderscheid bestaat duidelijk hierin: wanneer sancties met de zedelijke
zin samenwerken om ons tot daden te bewegen, die wij goed achten,
zeggen wij dat wij verplicht zijn; gaan echter de sancties tegen de
zedelijke zin in, dan zeggen wij dat wij overgehaald of gedwongen
zijn." Dat zeggen wij niet meer op die manier; de quintessens van de
passage is juist.
Verbod, sanctie in de een of andere vorm: dit is niet het eenige in plicht,
maar het is er wel een integreerend bestanddeel van. Er volgt uit, dat
een beroep op „plicht" en „plichtsgevoel" ijdel is, als er geen besef is
van een relatie tot een macht die verplicht of op zijn minst een sterke
band van gemeenschap met den persoon die het beroep doet; er moet
iets te verliezen zijn. „Plicht is een streng wetgever, die bedreigt met
straf, maar geen belooning belooft."
Dadelijk zij hieraan toegevoegd, dat, gelukkig!, niet heel het leven, al
's menschen doen en laten onder het begrip „plicht" te vangen is. Het
gewone is niet, dat ouders uit plichtsgevoel voor hun kinderen zorgen;
en als dit de eenige drijfveer is, dan vinden wij, dat er iets belangrijkers
ontbreekt; zonder het warm-persoonlijke is dve beste verzorging, zelfs
een prachtig tot-stand-brengen zeer gebrekkig. Het kan pijnlijk zijn,
wanneer iemand stipt zijn verplichtingen tegenover u nakomt, niet meer,
niet minder; pijnlijk, omdat hij daarmee afstand schept en zich vrij
van u wil voelen. En het is eenvoudig absurd om iedere daad tot plicht
te willen maken. Zoo min als wij enkel kunnen leven voor het „alge
meen welzijn", hoe gebruikelijk dit motief ook schijnt te zijn, zoo min
is het mogelijk alles uit plicht te doen. Austin (Jurisprudence, Lecture 4,
bij Laird, Enquiry into moral notions, p. 261) zei eens: „It was never
contented or conceived by a sound orthodox utilitarian, that the lover
should kiss his mistress with an eye to the common wealth." Of er
in consequent utilisme werkelijk geen absurditeit is, blijve rusten; de op
merking zelf is moeilijk tegen te spreken. En zij geldt ook voor het
plicht-beginsel. Zelfs kan een daad „uit plicht" wantrouwen wekken.
In een bekend Gids-artikel over Hoekstra's Zedekunde gebruikte Allard
Pierson het voorbeeld van een bankier, die verklaart uit plichtgevoel het
toevertrouwde geld te hebben teruggegeven. Zal men aan dezen man
gaarne zijn geld toevertrouwen? Een goed bankier geeft het geld terug
zonder aan „plicht" te denken; als hij aan plicht moet denken is hij

INLEIDING

11

reeds op een hellend vlak. Daar is waarheid in. „Plicht" treedt op bij
een neiging tot afwijken, waarbij steeds de uitslag der keus twijfelachtig
blijft; wij prefereeren de betrouwbaarheid die er vanzelf is. Vanzelf!
Edoch, daarmee zijn wij toch ook niet recht bevredigd. Wij vragen:
Hoe, waardoor? Door de innerlijke aantrekking van goede trouw? Of
omdat ontvangen en teruggave de normale functie is van een bankiers
zaak, en het bedrijf spoedig spaak zou loopen, als het teruggeven uit
bleef? Stel dat hij in zeer benarde omstandigheden kwam te verkeeren,
en hij restitueerde „uit plicht", zou Pierson nog bezwaar maken? Ik
geloof er niets van. Wij zijn allen op „een hellend vlak", de een hier,
de ander ginds. Het „Neen" is goed, noodzakelijk.
Ik meende in deze wat lange inleiding rekenschap te moeten geven
van den titel, omdat de inhoud van het boek bepaald wordt door de
afwisseling van „Neen" en „Ja" en het heengaan naar het „Ja". Er
moge een teveel van zoeken in zijn, een goed lezer zal de bevestiging
wel ontdekken.
Over de verschillende hoofdstukken en wat ze verbindt alleen nog dit:
1 handelt over methode van ethiek. Het blijft voortdurend noodig
daaraan te denken; het is het principieele. De Bussy noemde ik slechts
ter loops; de eenige reden daarvan is, dat ik hem reeds dikwijls heb
genoemd; zijn Inleiding en Zedelijk beoordeelen worden nog steeds te
weinig bestudeerd. In dit hoofdstuk bespreek ik enkele van de nieuwste
schrijvers, en tracht zelf mijn weg te vinden.
Het tweede hoofdstuk bevat een beredeneerd verslag van Westermarck's
Ethical Relativity. Het is een specimen van sociologische ethiek, scherp
zinnig en in menig opzicht zoo juist, dat de lengte van het verslag er door
gerechtvaardigd mag zijn. Bij zulk een werk kort zijn beteekent meestal
verminking. En het sociologische is wel niet het al, maar niettemin zeer
ingrijpend. Het woord gemeenschap zal men in de volgende bladzijden
vaak ontmoeten.
3 Nogmaals over Het geweten? Ik schreef en sprak er vaker over;
maar dit onderwerp laat ons niet los; ik heb getracht niet in her
haling te vervallen. Het is het individueele naast, boven het socio
logische. Men moge dankbaar zijn voor wat ik aan het slot resumeer
van Maurice Pradines.
4 „Regel en leven" spreekt voor zich zelf; het hoofdstuk sluit zich direct
bij de inleiding aan.
5 Het verklaren van een daad. (Determinisme en interdeminisme). Aan
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dat onderwerp kan geen ethicus zich onttrekken; denk aan Nicolai
Hartmann's Ethik, het geheele derde deel is er aan gewijd, en aan zijn
nieuwste boek: Möglichkeit und Wirklichkeit. Dit hoofdstukje blijft
bij den grond; een stukje van de kwestie vat ik aan.
6 Oorlog en vrede. Het is met huivering geschreven in deze tijden
van dreiging. Kan men in zulk een tijd beproeven daar „wetenschap
pelijk" over te denken? En moet toch niet ieder trachten naar
verheldering? In het centrum staat de gedachte: eerst gemeenschap,
gezag-hebbende gemeenschap. Dat is geen oplossing van het kwellende
vraagstuk. Er bestaat ook geen eenvoudige oplossing. Is er in 't geheel
geen winst in dit te weten?
Daarop volgen eenige hoofdstukken, die ik het best met „Ja" karakteri
seer. Ik wilde in de personen iets laten zien: geloof, „echt" geloof. Niets
meer wilde ik. Men behoeft het niet met hen „eens" te zijn; dat weet ik
van mijzelf niet altijd, of ik alles van hen beaam. Wel weet ik dat zij
veel voor mij waren. Hooger dan het goede ... zette ik bij Léon Chestov,
en aan hemzelf is dat ontleend, maar het past ook voor wat volgt.
Chestov wijst uit „moraal" en „willen" weg naar gene zijde, naar het
rijk der vrijheid.

I
WETENSCHAPPELIJKE ETHIEK
Er zijn allerlei soorten van „ethiek": wijsgeerige, theologische, Christe
lijke, sociale of hoe zij meer mogen heeten. Moeten wij daarnaast of
daar tegenover een „wetenschappelijke ethiek" plaatsen? Hoe is de
relatie? Ja, wat is eigenlijk ethiek? Die laatste vraag lijkt vrij onnoozel;
er is immers over ethiek eeuwen lang gephilosopheerd; ieder weet wat
„ethisch" en „ethiek" is; niets is gemakkelijker dan er over te spreken
en te schrijven; het komt er alleen op aan een bevredigende ethiek op
te stellen, en liever dan zulke vragen te stellen moet men aan die taak
zich wijden. Bij nader toezien blijken echter die stellige gedachten vrij
confuus te zijn; soms krijgt men den indruk dat „ethisch" een goed
klinkend woord is, waarmee men alles kan rechtvaardigen. Over de
onzekerheden der wijsgeerige ethiek is het niet noodig veel woorden te
verspillen,- vaststaande resultaten zijn niet aan te wijzen. Er moet dus
toch iets haperen. Is er uitkomst? Dit hoofdstuk poogt, naar aanleiding
van eenige nieuwere literatuur hierover tot helderheid te komen; het
wil geen enkel zedelijk probleem oplossen, maar zoekt alleen helderheid
van grondbegrippen en methode. Wij bedoelen met het opschrift „we
tenschappelijke ethiek derhalve niet iets naast of tegenover andere
„ethiek , niet een afzonderlijke manier om te beslissen wat wij moeten
doen en laten. Wij bedoelen alleen dit onderzoek en niets meer. Wat
dan verder mogelijk zal zijn moet daarna blijken. Zoo alleen kan er
althans een grondslag van verstandhouding zijn, hoezeer de wegen dan
verder mogen uiteengaan. Hoe weinig dit ook schijnt, misschien was er
juist hieraan nooit méér behoefte dan in onzen tijd; verstaan wij elkaar
nog? En moet dat niet aan alles voorafgaan?
Voor ethiek volsta voorloopig deze bepaling: zij houdt zich bezig met
gedrag en karakter, of beter, met het al of niet „behoorlijke" in gedrag
en karakter. De vraag is nu: wat valt hier wetenschappelijk te bereiken?
En in de eerste plaats: wat is „wetenschappelijk"? Theoretisch is dat
niet uit te maken, vooral niet op het terrein van den geest; over „geisteswissenschaftlich" kan men eindeloos discussieeren; en wanneer ik lees,
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dat een zoo bevoegd, scherpzinnig denker als Moritz Schlick schrijft
over een even bevoegd, scherpzinnig denker als Emile Meyerson: „Deshalb müssen wir uns so sehr über den Grundgedanken von Meyersons
Identité et Réalité wundern, dan vergaat de moed tot theoretiseeren ge
heel. Beter is het een beschrijving te nemen van iets, dat toegepast is,
en waarvan ieder toestemt: dat is wetenschap. Zulk een beschrijving
vond ik in een voordracht van Prof. van Groningen over Qrieksche
wetenschap.
Prof. v. Groningen stelt daar de vraag: Welke eigenschappen zijn het,
die den Griek voor de beoefening der exacte wetenschappen, of liever
voor de beoefening van wetenschap, geschikt hebben gemaakt? Hij
noemt vier eigenschappen, die correspondeeren met vier hoofd-elementen van wetenschap. 1. De nieuwsgierigheid, of liever de belangstelling
in alles wat bestaat, die den Griek ontvankelijk maakte voor het on
bekende en hem de wereld in dreef, maar die hem ook het alledaagsche
steeds weer levend en belangwekkend maakte. 1. De begeerte om te
verklaren, door te dringen tot de grond der dingen, te zoeken naar het
eigenlijke. 3. De zin voor ordening en systeem, waarvoor de oude
cosmogonieën en vooral de oudste wijsgeerige systemen treffende be
wijzen zijn. De twee laatstgenoemde eigenschappen, de lust om te
verklaren en de drang tot synthese kunnen beide ook gezien worden
als uitingen van eenzelfde eigenschap, n.1. van den drang tot het beheerschen van het object. 4. Daarnaast en daartegenover de vierde en
laatste eigenschap: de onderwerping aan het object. Hier geldt de
paradox, dat slechts hij het object kan domineeren, die er zich aan
wil onderwerpen.
Aan deze treffende teekening ontbreekt zeker niets wezenlijks. Wij
willen de trekken een voor een overbrengen op de ethiek, of ze daar
passen.
1 spreekt voor zich zelf. Men kan tal van zaken bestudeeren zonder
veel interesse, al zal de studie nooit intens en van langen duur zijn.
Maar studie der ethiek is zonder belangstelling bijkans ondenkbaar;
in zich zelf is zij dor, het „behoorlijke" behaagt niet, en de grond
begrippen zijn zoo weinig vast, de analyse is lastig en onbevredigend.
Zij kan alleen trekken doordat zij zich richt op iets, dat centraal is, en
waarbij spoedig blijkt, dat het oordeel verschilt. Vooral in een kentering
der tijden, als snelle verschuivingen plaats hebben, de een veroordeelt
wat de ander billijkt of prijst, vraagt de mensch verwonderd: Wat is
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dit oordeel? Wat is zijn grond en zijn recht? Zoo was het in de dagen
van Socrates; wij hebben er geen voorstelling van met welk een vurige
belangstelling een algemeen publiek de discussie volgde over de meest
abstracte kwesties der moraal. Dit heeft zich herhaald in de 17de en 18de
eeuw. In Engeland heeft toen een ware hartstocht voor ethiek bestaan.
In een salon kon men een zwaar philosophisch werk over moraal aan
treffen; er vormden zich kringen ter bestudeering van Shaftesbury's
werken. De godsdienstige grondslag was gaan beven, en daarmee kwam
beweging in de regels voor gedrag die hiermee zoo nauw verbonden
waren; wat was het waaraan men voortaan zich moest houden? Wat was
het eigenlijk waaraan men tot nu toe zich gehouden achtte? Uit twijfel en
verwondering groeide ook nu de ethiek als zelfstandige wetenschap.
Hoe komt het, dat wij het eene goed en het andere slecht noemen?
En wat is dat? Dat vraagt men niet, zoolang er regels zijn, die naïef door
allen aanvaard, ofschoon niet noodzakelijk opgevolgd, worden. Er moet
eerst iets losgeraakt zijn; de oorsprong van de geldigheidsvraag is niet
de zekerheid, maar de onzekerheid. Het onbekende wekt de lust om
te weten; waarbij de motieven kunnen wisselen van nieuwsgierigheid tot
nood-gevoel; het eerste b.v. bij de teekening van zeden en gewoonten
in China waarvan Aesculape en Chine zulk een goed specimen geeft,
het tweede bij de conflicten in West-Europa waarin het onmogelijk
schijnt een gemeenschappelijke basis van discussie te vinden.
In dit opzicht is het boek van John Laird, Encjuiry into moral notions
van een echt wetenschappelijken geest. Hij staat tegenover het onbe
kende en wil weten. Hij is niet bang voor het woordje „perhaps"; hij
zegt telkens voorzichtig: „it would seem"; een vroegere meening trekt
hij resoluut in, als zij hem onjuist of twijfelachtig is gebleken; in de
voorrede verklaart hij: ik wensch mijn verleden in toto te laten rusten
en geen poging te doen ter verdediging van welke meening ook, die ik
voorheen uitte. Wie weet hoe zwaar het valt een gedachte die een vasten
vorm heeft aangenomen, opnieuw te toetsen, zal respect hebben voor
de moed en eenvoud van den schrijver. En de inhoud is een levend ge
tuigenis, dat zijn voornemen hem ernst was. Onbevangen, zonder pre
tentie vergelijkt hij de zedelijke begrippen, schift hij het doode van het
levende; altijd nauwkeurig, zonder een spoor van fraseologie. Hij is
volmaakt objectief, maar niet zoo onpersoonlijk, dat hij vergeten zou
behalve wijsgeer ook mensch te zijn; zijn belangstelling brengt er warmte
en leven in. Lofs genoeg; iets waarop de schrijver niet uit is en dat mij
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toch uit de pen moest; in de ethiek is dit alles zoo iets zeldzaams, dat
wij het hoog moeten waardeeren.
Mocht nu echter iemand, begeerig om „op de hoogte" van de ethiek te
komen, naar dit boek grijpen, dan zal hij tien tegen een zich teleurgesteld
voelen. Niet vanwege de terminologie, want er is een minimum van
termen; ook niet door de duisterheid der speculatie, er wordt niet ge
speculeerd. Maar de meesten verwachten van een ethiek iets geheel
anders. Zij verwachten een stelsel, een geheel van voorschriften of nor
men, waarnaar wij in de praktijk ons kunnen of moeten richten, op zijn
minst een algemeen geldig beginsel van behoorlijk gedrag. De ethiek is
immers norm-wetenschap, d.w.z. de wetenschap die ons zegt wat wij
behooren te zijn en te doen! En zulk een gids vindt men hier niet.
Straks nog iets er over. Voorloopig zij alleen gewezen op het twee
slachtige van de combinatie „norm-wetenschap". Wat is dat? Een
wetenschap die gestelde „normen" onderzoekt, er iets van te weten
wil komen? Of een wetenschap, die normen voorhoudt? Het verschil is
waarlijk heel groot. Het verwarrende in deze combinatie, waaraan de
ethiek in argeloosheid dreigt te gronde te gaan, is reeds, vergeefs, door
Hume 1 gesignaleerd. „Alle stelsels van moraal, zegt hij, beginnen op
de gewone wijze van redeneering met is en is niet, om dan plotseling
door te gaan met stellingen, waarin de woordjes behoort en behoort niet
de verbinding zijn. Deze verandering is onmerkbaar en niettemin van het
grootste gewicht. Want daar dit „behoort" en „behoort niet" een of
andere nieuwe relatie of bekrachtiging uitdrukt, is het noodzakelijk, dat
wij haar beschouwen en verklaren, en tegelijk een reden geven voor wat
geheel onbegrijpelijk schijnt, hoe namelijk deze nieuwe relatie een de
ductie kan zijn van andere, die er volkomen van verschillen." Deze op
merking heeft in de tweehonderd jaar niets van haar beteekenis ver
loren; het is nog zoo. Laird begaat deze vergissing niet; hij merkt op,
constateert, verduidelijkt, hij is als een goed philosoof critisch, en vertelt
ons niet wat „behoort" en „niet behoort"; daarom moet natuurlijk zijn
boek onbevredigend zijn voor wie hier, ten onrechte, normen van ge
drag verwachten. Daarmee is niet gezegd, dat er geen licht valt op wat
„behoort" en „niet behoort"; m.i. meer dan in menige normatieve
theorie, maar het is een zij-licht.
In 't kort, voorzoover het kan dienen ter adstructie van het voorgaande,
1

Treatise, II; Vglk. Smith, Beyond Conscience, p. 18.
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wil ik iets uit het boek meedeelen. Er zijn drie grondbegrippen, zonder
welke de ethiek alle zin zou verliezen: deugd, plicht, wei-zijn. Wat
houden zij in? Wat is deugd, plicht, welzijn? En welke plaats komt hun
toe in de moraal? Is misschien een van de drie grondslag? Velen hebben
het gedacht, zij proclameerden het ééne beginsel en leidden daaruit hun
vluchtige stelsels af; Laird noemt hen met een woord uit de politieke
sfeer unionisten, eenheids-menschen. Volgens anderen, die Laird typeert
als separatisten of federalisten, staan de begrippen gelijkwaardig naast
elkaar, zonder veel verband of zelfs zonder eenig verband, behalve dan,
dat zij zich in de moraal vermengen; de Oxfordsche Nieuwe Intuïtionisten zijn er de advocaten van. Wie heeft gelijk? Laird voelde zich
eerst sterk getrokken tot de unionisten; maar Oxford heeft hem aan het
twijfelen gebracht. Uit die twijfel is dit boek geboren. Hij gaat er deze
grondbegrippen vergelijken, onderzoeken, van alle zijden bezien, onder
vragen (cross-examine). Zijn conclusies kunnen ons vrij onverschillig
zijn; het is ons te doen om de bijzondere opmerkingen en zijn methode.
Laat ik alleen mogen zeggen, dat z.i. geen enkele theorie in staat blijkt
aan te wijzen wat aan de eene kant volkomen moreel en wat ter andere
zijde geheel a-moreel is; deugd, plicht, welzijn blijven alle drie in ge
breke. Maar de separatisten, die „right", juist, correct, wat bij de situatie
past, resoluut naast de leer van „het goed" stellen, staan voor dezelfde
moeilijkheid. Scepticisme dus? Ja, wetenschappelijke twijfel, wat niet
hetzelfde is als zedelijk scepticisme. Zijn boek is een oprechte poging
om aan ethisch dogmatisme te ontkomen.
Het eerste stuk heeft tot titel: Deugd of de theorie van de „Aretaics".
Als proeve van toon en schrijfwijze vertaal ik hier dadelijk het begin:
„Het woord „deugd" in zijn algemeen zedelijke beteekenis is tegen
woordig betrekkelijk weinig in gebruik. Ik geloof echter, dat „deugd"
een zoowel beknopter als passender term is dan b.v. „zedelijke waarde"
of „uitnemendheid van zedelijk karakter"; en daar heden het moraliseeren zelf uit de mode geraakt is, is het niet van veel belang, of enkele
termen der discussie een lichtelijk ouderwetsche geur hebben. Ik moet
misschien ook zeggen, dat ik bedoel het woord te gebruiken op de
traditioneele wijze als aanwijzing van alle prijzenswaardige karakter
eigenschappen, en niet uitsluitend of gewoonlijk als een naam voor wat
schitterend en heilig en superlatief is. In dezen zin kan mogelijk zelfs
de respectabele bourgeoisie deugdzaam zijn."
Na eenige algemeene beschouwingen volgen hoofdstukken over: ClasNeen en Ja
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sificatie van deugden, Beweegredenen, Hart en hoofd, Hart en wil,
Zedelijke en niet-zedelijke deugd, Onze kennis van deugd. Daar is zeker
overvloedige stof tot discussie. Ik neem er iets uit.
Vaak is de eenheid der deugd geponeerd. Maar, zegt Laird, deze kwes
ties van eenheid en gradatie blijven waarschijnlijk verwarrend, ondanks
het verdienstelijk werk van Nicolai Hartmann. Wat de eenheid aangaat
is men geneigd ronduit pluralistisch te zijn. Een rechtvaardig man is
niet altijd edelmoedig; een stoutmoedig man niet noodzakelijk waar
heidlievend. Een ontuchtig persoon kan dapper zijn. Er komt geen eind
aan, als wij ons op dien weg der ontleding begeven. Iemand die bij groote
sommen royaal is valt op de penning. De moed, die spot met de laster
kan jammeren bij de bedreiging van de bajonet, enz.
Het denkbeeld van een gradatie der deugden lijkt meer te beloven,
want velen hebben beweerd, dat er duidelijk gemerkte phases zijn op
de pelgrimstocht van een ziel, die zich ontplooit zooals het moet. Plotinus
wist hoe de ziel kon opklimmen tot de visie van het Eene en tot de
volheid van leven in een ijler atmosfeer. En zoo het edele pad van den
Boeddhist al geen opklimming is, de deugd volgt ten minste een bepaalde
weg. Evenzoo kon een mystiek rationalist als Spinoza trappen van deugd
wijzen, waar aan de top eenheid met de natuur door het verstaan van
haar beginsels het doelwit is. Iets daarom, misschien veel kan geschieden
langs deze lijnen; en zulke pogingen zijn er niet slechter om, dat er
evenveel metaphysica of theologie als moraal in is. Over t geheel ge
nomen kan echter nauwelijks gezegd worden, dat wij heel veel meer
weten omtrent de gradatie der deugden dan van haar eenheid. Voor
zichtig beproeft hij dan een classificatie naar de kenmerken van „duur
zaamheid" en „innerlijkheid"; steeds met restricties. Altijd blijft hij zich
bewust, dat deugden niet iets op zich zelf zijn; de lof geldt altijd iets
meer dan de abstracte deugden, ook de gevolgen, de persoonlijke be
trekkingen, waarin zij tot leven komen.
„Hart en hoofd", „Hart en wil" bevatten niet zooals iemand kon denken
gemoedelijke overpeinzingen, maar in weinig bladzijden een scherpe en
duidelijke omschrijving en discussie van de kwesties door de titel aan
geduid; hoofdstukjes met meer inhoud dan menig omvangrijk geschrift
over deze eeuwenoude vraagstukken. Vooral wat hij zegt over „willen",
waarop later in een hoofdstuk over „Plicht en wil" nog dieper wordt
ingegaan, is zeer instructief. Velen beschouwen moraal als een zaak
van willen en niet willen. De „goede wil" neemt de moraal in zich op
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en volbrengt haar; en ja, als een mensch er zich niet aan houdt, dan is
zijn wil „slecht", hij heeft het kwaad in den zin. Niets is eenvoudiger;
ook is de gedachte niet onaangenaam voor wie zich van eigen „goede
wil" bewust is. Maar een enkel zinnetje bij Laird doet de waarheid
ernstig betwijfelen: „Klaarblijkelijk doet en is een mensch vaak wat hij
niet verkiest te doen en te zijn". Tot curieuze resultaten hebben spe
culaties over den wil de wijsgeeren gebracht. Zelfs Kant ontkomt niet
aan absurditeiten. Volgens Kant is deugd kracht van wil bij het vol
brengen van den plicht en het weerstaan van verzoeking. Maar als zoo
deugd in den wil wordt gelegd is allerlei buitengesloten, dat allen
„deugd" noemen, maar geen object van onze wil kan zijn. Naasten-liefde
b.v. volgt niet op het nemen van een besluit. Daarom verandert Kant
„den naaste liefhebben" in „hem zoo behandelen, alsof wij hem lief
hebben". De naastenliefde zelve is echter uit de rij der deugden ver
dwenen. Zoo gemakkelijk komen wij hier in de war, dat zelfs een
Kantiaan, die verklaart op dit punt geheel met Kant in te stemmen, in
derdaad het precies tegenovergestelde zegt. Webb verklaart: zijn vijan
den liefhebben beteekent, dat wij jegens hen ook wanneer wij machine
geweren op hen richten geen haat of boosheid in ons hart behooren
te hebben, m.a.w. dat wij hen als vijanden zullen behandelen, maar
daarbij nog genegenheid voor hen behooren te gevoelen; dus het om
gekeerde van Kant. Terecht ziet Laird in zulke uitspraken een verminken
der waarheid. Overigens heeft Laird de grootste achting voor Kant als
ethicus, voor zijn fijne waarnemingen en juiste onderscheidingen: maar
op het dogmatisme van de imperatieve wils-moraal oefent hij een m.i.
juiste critiek. Eén staal van die critiek voeg ik hier nog aan toe. „In
een terecht beroemd gedeelte van zijn moreele theorie zei Kant (zich
goed zijn Pufendorf en Rousseau herinnerend), dat de opperste regel van
alle moraliteit was de menschheid, met inbegrip van onszelf altijd als
een doel, nooit enkel als middel te behandelen; en hij legde in de loop
van zijn commentaar uit, dat hetgeen door dit beginsel werd ingescherpt,
was universeel respect voor de waardigheid van den mensch, van ons
zelf of een ander. De eerste formuleering is gebrekkig. Zij bevat wel
niet de absurditeit, dat wij nooit anderen als middel zouden behandelen,
of onszelf als middel voor anderen; ieder die een ander van dienst is,
is in zooverre middel; en wij gebruiken immers de diensten van postloopers, chauffeurs, enz. De kern van de regel is echter in het woord
„enkel". Wij moeten den postlooper niet enkel als middel gebruiken.
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Maar is het woordje „enkel" niet te zwak voor die moreele taak? Wij
zouden een postlooper niet enkel als middel behandelen, wanneer wij
hem eens toeknikten bij een voetbalmatch; en wij konden ook een
slaaf toeknikken. Bisschop Berkeley liet, toen hij in Amerika was, zijn
slaven doopen, en hij behandelde hen zonder twijfel met consideratie;
maar de wettelijke instelling van slavernij komt zoo dicht bij een be
handeling der menschheid enkel-als-middel als iets, dat in onze ver
beelding kan oprijzen. De tweede formule: „respect voor de menschelijke waardigheid", ofschoon vager, voldoet beter; in plaats van een
minimum te bepalen suggereert zij een maximum. Wij weten nog niet,
wat al of niet tegenover de menschelijke waardigheid geoorloofd is,
maar de formule geeft een standaard, die kan leiden tot redelijke discussie.
„Moreele en niet-moreele deugd" is een titel die allicht bevreemdt.
„Deugd" is bij ons bijna geheel in de moreele sfeer getrokken; behalve
dan bij de Vlaamsche broeders, wien deugd kan doen wat niet zoo veel
met moraal heeft uit te staan. De Engelschen plegen „moral virtue" en
„virtue" te onderscheiden. En het is goed, dat zij het doen. Het is onmenschelijk alles uit een moreel gezichtspunt te willen zien en steeds
een passend zedelijk oordeel gereed te hebben, zooals sommige would be
moralisten willen; en practisch houdt ook niemand zich er aan. Wij
wachten niet, om iets van waarde te vinden, totdat er een zedelijk stempel
op is. En gemakkelijk is het niet een grenslijn aan te geven tusschen
zedelijke en andere treffende eigenschappen; zoo min als om te zeggen,
aan welke wij grootere waarde toekennen; stelt men in de practijk niet
vaak „deugdelijke" boven „deugdzame" (neem het benepene uit dit
woord weg) eigenschappen? Scherpzinnigheid, tact, handigheid, door
zettingsvermogen zijn zeer begeerlijk, maar wij aarzelen ze deugden te
noemen, en zij worden ook meestal niet begeerd om moreele doeleinden:
zonder dat wij ze daarom verkeerd gaan noemen.
Is er een criterium om moreele en niet-moreele eigenschappen te onder
scheiden? Laird doet allerlei mogelijkheden aan de hand; geen enkele
verschaft volstrekte zekerheid. B.v. men zou kunnen meenen, dat mo
raliteit te doen heeft met de ernstige aangelegenheden van het leven, met
de groote dingen en niet met de kleine en triviale; en dat dus slechts
disposities met betrekking tot die groote, belangrijke zaken deugden zijn.
Maar zedelijke vergrijpen in kleine zaken, b.v. het stelen van je broer's
postzegels, een gemis aan waarachtigheid, wanneer de winst der onwaar
heid gering is, een neiging om oneerlijk te deelen wanneer de gedeelde
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dingen weinig waarde hebben, zijn een zekerder indicatie van een zede
lijk gebrekkig karakter dan soortgelijke vergrijpen bij een ernstiger aan
gelegenheid, waar angst kan leiden tot ongewone, niet-karakteristieke
afwijkingen van het pad der rechtschapenheid. Trivialiteit van aanleiding
is zeker geen passend criterium. Omgekeerd, disposities, zooals o.a. ruw
heid kunnen hoogst schadelijk zijn voor gemeenschaps-relaties en voor
den persoon zelf en wij noemen haar toch niet of nauwelijks een „on
deugd".
Wij hebben ons meest tot het eerste deel bepaald; de bedoeling was ook
niet een verslag, maar een karakteristiek. Een enkele opmerking uit het
vervolg vinde nog plaats. Het houden van een belofte was altijd een
dankbaar onderwerp als illustratie van een eenvoudige rigoureuze plicht.
„Het feit, dat wij een belofte gedaan hebben is op zich zelf voldoende
om den plicht tot het houden van de beloften te creëeren; het gevoel van
plicht berust op de herinnering van de vroegere belofte", zegt Ross,
gezaghebbend ethicus. Laird vindt de kwestie niet zoo „eenvoudig". Is
in het woord „belofte" niet meteen opgenomen, dat de daad overigens
goed, rechtmatig is? Geen redelijk mensch onderstelt, dat b.v. een „be
lofte" om er met een andermans vrouw van door te gaan, behoort ge
houden te worden, omdat zij gedaan is; er ontstaat geen verplichting
door. En kunnen wij iemand niet ontslaan van een belofte aan ons?
Blijft hij gebonden omdat hij het eenmaal gezegd heeft? Hij kan in
grootmoedigheid of uit fatsoen zich gebonden achten, ook dan nog;
maar niemand zegt, dat het zijn eenvoudige plicht is om zijn woord te
houden. Allerlei complicaties doen zich hier voor. Wat te denken van
een belofte, die tevens een bedreiging is? „Een boer belooft een jongen
een flink pak slaag, als hij hem weer in zijn boomgaard betrapt. De
jongen zou hem met veel bereidwilligheid van de belofte willen ontslaan;
maar wat is de waarheid omtrent den plicht van den boer (als die er is)
om zijn woord gestand te doen?" Kortom, het zich regelen naar uit
gesproken woorden is nog geen trouw; er mengen zich onder wat Laird
noemt overwegingen van „benefit"; trouw is niet terug te brengen tot
de nakoming van abstracte plicht-regels; ontrouw is schending van een
levens-gemeenschap.
Wijsgeeren plegen goed-slecht te leggen in het bewustzijn van het in
dividu. Daartegen voert Laird aan: „Wanneer wij een onvolgroeid, arm,
eng, bekrompen menschelijk bestaan veroordeelen, dan veroordeelen wij
het niet zoozeer, omdat de man die zulk een leven leeft, bewust is van
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zijn armoede, maar gewoonlijk veeleer, omdat hij er zich niet van bewust
is. Het is een arm leven, zeggen wij, vooral omdat de arme bezitter niet
beter weet."
Zulke opmerkingen geven slechts een magere indruk van het boek;
misschien waren er ook betere te kiezen. Maar één ding zal men, hoop
ik, hebben bespeurd: de wetenschappelijke geest. Hij wil weten, en hij
tracht niet dat doel te bereiken door manipulaties met begrippen, waar
uit dan de ééne zekerheid te voorschijn moet komen; hij zoekt steeds
een stukje werkelijkheid, waarmee wij ons inzicht kunnen verhelderen,
waarover wij met vrucht kunnen discussieeren, al zou dan voorloopig die
vrucht zijn, dat wij er weinig of niets van weten.
•
Waarover hebben wij het in de ethiek? Die vraag stelt Laird welbewust
voorop; en die vraag houdt hem het geheele boek door bezig. Hij is er
van overtuigd: niet door gebrek aan scherp- en diepzinnigheid is de
ethiek op het doode punt geraakt; zij was er bij de beoefening in over
vloed; haar gebrek is van geheel anderen aard; bij al haar scherp- en
diepzinnigheid heeft zij verzuimd om zich heen te zien; Laird meent
dat wij in de eerste plaats het vreemde land moeten verkennen. Op die
verkenningstocht maakt hij ook gebruik van verkondigde theorieën; te
recht, want die theorieën waren niet enkel ijle constructies; Kant b.v.
bevat veel meer dan een theorie van den kategorischen imperatief, geen
ethicus kan zonder schade zijn wijsheid verwaarloozen; maar Laird's
studie is allermeest een discussie tusschen hem en zijn lezers om te zien,
waarover wij het hebben, als wij spreken over deugd, plicht, vrijheid,
oprechtheid, liefde enz. Of hij een significus is waag ik niet te zeggen;
daartoe is mij niet voldoende duidelijk wat significa beteek ent; maar
als zij inhoudt, dat wij ons moeten wachten voor opdringerig woorden
spel en altijddoor ons rekenschap moeten geven van wat een woord
aanduidt en of het wel iets aanduidt, dan komt hem die naam ten
volle toe.
1. Waarover hebben wij het7 Dat is het eerste. Daarop volgt de vraag:
Hoe is het ? Na de aanduiding van den zin de poging tot verklaring, het
zoeken van het „eigenlijke". Zoo is de logische volgorde. In de werke
lijkheid vermengen zich echter die twee vragen met elkaar. Zij zijn wel
te onderscheiden, niet te scheiden. Wie over woord-zin mediteert is
reeds begonnen te verklaren; hij analyseert, perkt in, bekijkt. En wie
verklaart raakt het spoor bijster, als hij zich niet telkens opnieuw her
innert, en zich blijft herinneren wat hij wil verklaren. In de ethiek al-
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thans, met haar moeilijk te fixeeren object, is het een zonder het ander
niet mogelijk. Daarom is hier de discussie-vorm, de „round-about pro
cedure", waarvan Socrates eens voor al het type heeft gegeven, een
goede methode; een goede, maar daarom niet de eenige methode. Hoe
dit zij, bij Laird voltrekt zich de verklaring in deze beweeglijke vorm,
maar zij is er, b.v. in het hoofdstukje Duty and the Will de licht
gevende uiteenzetting over „willen" en „kunnen".
3. En hoe met de ordening, het systeem? Natuurlijk is hier niet een
gesloten stelsel te vinden. Dat is bij voorbaat door de discussie-vorm
uitgesloten. Ordening is er echter wel, meer dan in menige ethiek, waar
onder een schijn van stelsel de onderwerpen kris-kras door elkaar staan.
Men kan den geest beschrijven als ordelijk denken. De stof is zoo ge
disponeerd, dat elk onderwerp komt te staan in een geheel, waarbij het
thuis behoort: „deugd", „plicht", „welzijn", terwijl toch nooit het inner
lijk verband der drie rubrieken wordt vergeten; er is levende samenhang.
Soms, even, rijst de gedachte, of er niet een te veel is aan analyse; iets
van de analyse om de analyse, waarbij alles stuk gaat en niets blijft;
waarbij het leven verdwijnt. Ethiek als denkoefening is een onding. Ik
durf niet zeggen, dat de Engelschen zich nooit aan die gevaarlijke sport
hebben schuldig gemaakt. Laat het een enkele keer zoo zijn bij Laird,
het levende ontbreekt toch nooit en het geheel heeft hij steeds voor
oogen. „Unionist", het is waar, is hij door zijn onderzoek niet ge
worden.
Volgens de beschrijving der Grieksche wetenschap, die wij boven aan
haalden, kunnen de lust om te verklaren en de drang tot synthese ook
gezien worden als uitingen van eenzelfde eigenschap, n.1. van den drang
tot beheerschen van het object. Die psychologie schijnt juist. Weten
schap louter uit nieuwsgierigheid afleiden doet zeker niemand. Het
motief is te zwak om tot volhardende studie te bewegen. Zelfs de weet
gierigheid, de lust in intellectueele activiteit is daartoe onvoldoende. Er
moet een „belang" mee verbonden zijn, iets dat wij in waarde houden,
iets dat niet alleen den intellectueelen maar ook den praktischen, nog uit
iets anders dan alléén uit het intellect levenden, mensch raakt. Is weten
schap misschien geboren uit noodgevoel? De vraag is te stellen, en is
gesteld.
„Tiet beheerschen van het object" het doel. Hier duiken bekende pro
blemen op, waartusschen ik mij een oogenblikje weifelend begeef; voor
zoover voor mijn betoog noodig is. Is wetenschap niet naar oude, zeer
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verbreide meening onbevooroordeeld, belangeloos? En wie zich een doel
stelt is niet leeg van geest, en in 't minst niet belangloos. Men ducht
het gevaar van dienstbare wetenschap. En het gevaar bestaat. Het gevaar
is, dat men in het doel reeds het resultaat meent te bezitten; de rede
neering wordt verdediging; in feite is het: poneeren, niet: onderzoeken.
Poneeren èn opleggen-, men ziet het tegenwoordig overal; ras enz. Be
geerte echter schept geen wetenschap. Wetenschapppelijke waarheid
is altijd over iets, en dat „iets" weigert obstinaat in de begeerte op te
gaan. Daarom acht ik nog steeds geldig deze omschrijving van den zin
voor wetenschap: „Waarheid te zoeken en te aanvaarden, al strijdt zij
met onze begeerten en wenschen; den hartstocht buiten spel te laten
en zich zonder persoonlijke consideratiën onder den invloed van het
onderzoek te stellen, een open oog te hebben voor de argumenten, die
tegen onze gevoelens strijden, te waken tegen voorbarige conclusies, de
neiging tot generaliseeren te bedwingen, de geestdrift voor theorieën
te matigen; zoo noodig een gevestigde en dierbare overtuiging prijs te
geven voor een tegenovergestelde of voor onzekerheid. Die objectiviteit
is een openbaring van waarheidszin, van zedelijke kracht, wier invloed
weer terugwerkt op geheel het zedelijk bestaan en dat bestaan verheft
boven de kleinheid en bekrompenheid, waaraan de mensch van nature
lijdt." 1 Daarin schijnt de „beheersching van het object" niet te passen,
wel daarentegen voortreffelijk de „onderwerping aan het object". Het
paradoxale echter is, dat deze bijeen behooren. „Beheersching van het
object", of de poging daartoe, zonder „onderwerping aan het object"
is doodelijk voor de wetenschap; de enkele „onderwerping aan het
object" maakt van den mensch een denkmachine, doodt dus evenzeer.
Leven en regel-methode; waar is de synthese van die twee?
Voor de ethiek is de moeilijkheid nog veel grooter; hier kan niemand
zich geheel van zijn persoon ontdoen; er is bijna iets onwaardigs in zich
„belangeloos" tegenover dit object te plaatsen. Daarom vinden velen
wetenschap in den strikten zin op dit gebied zelfs onbegrijpelijk, zonder
ling. Wel wordt veel over moraal geredeneerd, maar zijn het niet vaak
„dienstbare" redeneeringen om eigen bedoelingen of die van een partij
enz. met moreele waardigheid te sieren of om zich van een verantwoorde
lijkheid te ontslaan? Le diable est logicien. Cynisch? Wij zeggen evenwel
met deze woorden niet iets over de moraal, maar over het gebruik der
moraal, de directe „objectsbeheersching", Moraal is niet iets, waarover
1

de Bussy, Opstellen.
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wij vrijelijk beschikken om haar naar onze behoefte in willekeur toe
te passen of te fatsoeneeren. Daarom doen bespiegelingen over „de
moraal der toekomst" ons glimlachen; het is de eigen begeerte, en niet
de moraal, die er gewoonlijk in spreekt.
Dit alles dus is geen wetenschap. Ook hier geen wetenschap zonder
onderwerping aan het object, zonder een trachten om door het object
in het object door te dringen en er iets over te weten te komen. Hoe
veel moeilijkheden zich hierbij voordoen, behoef ik niet te zeggen; eene
er van is de vluchtigheid van het object, dat wij niet kunnen beschouwen,
betasten, uit elkaar nemen, laat staan dat wij er mee zouden experi
menteeren; een andere het zeer complexe van het object; en de grootste
van al, dat het bijna niet gaat hier distantie te bewaren. In het laatste
opzicht zal er bij ieder wel een grens blijven.
En nu de vraag: wat in de ethiek als wetenschap dan te denken van
object-beheersching?
Lévy-Bruhl spreekt van een „art moral", een soort toepassing van de
„science des moeurs"; daar geloof ik niet veel van; het denkbeeld leek
mij altijd vrij fantastisch en confuus, te veel gedacht naar analogie der
natuurwetenschappen en te weinig rekening houdend met het totaal
andere object der ethiek. Zoo kan het niet. En ik zou aan object-beheer
sching als uitgesproken doel in 't geheel geen plaats willen geven in een
wetenschappelijke ethiek; al verwerp ik zoo'n ethiek om die reden niet
geheel, mits zij duidelijk, nauwkeurig, ordelijk is en steeds bereid om op
de werkelijkheid te letten.
Iets anders is verlangen naar object-beheersching (als ik het zoo mag
noemen, men vergeve het woord dat kwalijk voor de ethiek past), dat
een stuwkracht is tot levend, scheppend denken. Jaspers gebruikt ergens
de uitdrukking „erweckende Prognose". Daar is verband gelegd tusschen
„kennis" en den mensch die kent, maar die niet alléén een kennend
wezen is. Een geoorloofd en noodzakelijk verband. Denken is wel altijd
methodisch, maar daarom nog niet de gehypostaseerde methode, iets
abstracts en neutraals. Zelfs „logies are not, if one gets at the heart of
them, as neutral and abstract as they would like to sound". (Smith).
Het eenvoudigste element der kennis: een waarneming, is reeds selectief,
uitdrukking van een voorkeur. En is fantasie niet onontbeerlijk in de
wetenschap? In de ethiek zeer zeker, en ik meen ook gehoord te hebben
in andere wetenschappen, zoodra zij verder gaan dan waarnemen en
ordenen; een hulpmiddel, en meer? Ook meen ik, dat liefde niet blind
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behoeft te maken; integendeel, als zij eenig recht heeft op die naam
scherpt zij den blik. En dooft ethiek, die niets heeft van die brandende
liefde niet uit tot geleerden-routine? Om nog iets te noemen: er is niets
zonderlings in, dat Mc Dougall een boek samenstelt over „De grond
slagen van een dynamische psychologie".
Zoo staat overal achter de wetenschap de geheele mensch, de levende
mensch met al wat hij in waarde houdt, zijn vreugde en zijn nood; en
zoo is het niet het minst in de ethiek. Maar een vrijbrief voor vaagheden
en willekeur verkrijgt de mensch daardoor niet. Wetenschap blijft me
thodisch denkend zich verdiepen in het object, zich daaraan geheel
geven, zich daardoor alleen laten gezeggen. Haar waardigheid echter,
en voor een goed verstaander zeg ik: haar rechtvaardiging, ligt ten
slotte in den mensch die het object beheerscht. Daarom is belangrijk en
volkomen gewettigd de vraag: Wat heb ik er aan? Voor het antwoord
zijn subject en object van evenveel beteekenis; alleen zijn ze het op ver
schillende manier, en het komt er op aan de manier wèl te onderscheiden.
Om zelf niet in vaagheden te geraken wijs ik nogmaals op Laird. Hij is
objectief zoover een mensch dat maar wezen kan; hij stelt niets vast,
voor revisie van zijn meeningen staat hij altijd open, hij toetst, vergelijkt.
En toch is het levende geen oogenblik afwezig; het is er bij hem, en het
wordt door hem voortdurend bij den lezer ondersteld. Het spreekt reeds
in zijn keuze, zijn indeeling. Ten deele is de indeeling bepaald door de
theorieën, die in de historie een van de drie: deugd, plicht of welzijn
als grondslag namen; zij kunnen niet alle juist zijn; welke is juist? Of
zijn ze samen juist? Schijnbaar geheel een theoretische kwestie, het kan
zoo en het kan anders. Maar de termen „unionist" en „federalist" of
„separatist" suggereeren reeds iets meer; daar is in onze dagen zooveel
belangrijks aan vastgehecht. Het „unionisme" van velerlei „totaliteitsbeweging" lokt en stoot af; het „federalisme" trekt, en bevredigt niet,
het mist kracht, versplintert. Het is geen inbeelding, geloof ik, als wij
in de wijze van probleem-stelling den invloed merken van een zeer
actueel „belang". Hetzelfde bespeuren wij b.v. in den slotzin, waarin hij
voorzichtig zegt, dat „the establishment of a just interpersonal status or
of some other moral relational good is a worthy object of human
enterprise".
Een ander, misschien markanter, voorbeeld vind ik in een studie van
een Jood over Joodsche cultuur;1 een moedig-oprechte studie, streng
1
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objectief, geadstrueerd met tal van trekken, methodisch, en een opstel
met een hart. Hij wischt niets uit, ook niet waar daartoe de neiging bij
hem moest opkomen, hij verdedigt niet en verwerpt niet, hij beschrijft
en verklaart, en hij houdt daarmee onopzettelijk een pleidooi voor een
edele verdraagzaamheid, die heel iets anders is dan liefde voor een
vlakke gelijkheid en in scherp contrast staat tot de gewone vriendelijkhooghartige verdraagzaamheid, die den ander niet au sérieux neemt en
hem verdraagt, zoolang hij niet lastig wordt. Ik kan dit niet in bijzonder
heden toelichten; voorbeelden hebben meestal het bezwaar, dat men
te uitvoerig moet worden om er werkelijke bewijskracht aan te ontleenen.
Hetzelfde is m.i. mogelijk bij een zoo gevoelig onderwerp als „Gods
dienst en zedelijkheid"; Maurice Pradines heeft het getoond in zijn
prachtige reeks van studiën in de Revue phil. de la France et de 1'étranger,
1935—'36; waarover later.
Nog enkele woorden over twee andere, boven genoemde, wijsgeeren,
die evenals Laird het niet weten: T. V. Smith, Beyond conscience en
Gustav Müller, The philosophy of our uncertainties; er is verschil tusschen beiden, en van beiden met Laird; er is meer overeenkomst: het
ondogmatische, de werkelijkheidszin, de discussie-vorm, de afwezigheid
van moralisme. Smith is nooit abstract, zelfs niet als hij zich begeeft in
de wereld der abstracties; zijn stijl is pittig, verrassend, met een vleugje
ironie en sarcasme, en ook wel met meer dan een vleugje, zooals in de
voorbeelden van Harding en Mc Kinley; een strakke redeneering, die
om de uitkomst niet geeft, moet men bij hem niet zoeken; daartoe gaat
de mensch hem te veel aan; met klaarblijkelijke instemming citeert hij
ergens dit woord van William James: „Ofschoon er in de onpersoonlijke
wetenschappelijke houding iets ruims is, geloof ik toch dat zij het
diepere in ons niet raakt, en ik kan in weinig woorden zeggen waarom
dit zoo is. De reden is deze, dat wij, zoolang wij ons bezig houden met
het kosmische en algemeene, slechts omgaan met de symbolen der wer
kelijkheid, maar zoodra wij ons bezig houden met individueele, per
soonlijke verschijnsels, gaan wij om met realiteiten in den vollen zin van
het woord". Omdat het met den mensch niet goed gaat in onze dagen,
daarom is het boek geschreven, en niet om de oplossing van theoretische
problemen. Om met een beoordeelaar te spreken: „... het boek heeft,
zooals elk vruchtbaar werk, zijn oorsprong in een gevoel van individu
eele onrust"; onrust om wat heden in de wereld voorvalt en zich in
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zijn verschrikkingen tooit met den naam „geweten", „conscience", als
iets dat „behoort". „Het geweten" is in dubio. De schrijver zoekt wat
aan „geweten" waardigheid en geldigheid kan geven; hij zoekt het
complex, waarin en waardoor het geweten geldigheid verkrijgt; tot dat
doel laat hij velerlei theorieën aan ons voorbij gaan: theologische, idealis
tische, sociologische, metaphysische, logische en aesthetische, hij zoekt,
critiseert, en hij decreteert niet. Men voelt, dat in de critiek der theorieën
meteen „gewetens"-critiek besloten is. Smith zegt dat zelf ook: „Datgene
bewaren van het geweten, en dat alleen, wat critiek weerstaan kan . . . .
dit is ons vast besluit". Daardoor is er o.i. iets tweeslachtigs in het boek:
Smith gaat uit van „het geweten" en toetst ten opzichte van de geldigheidsvraag de theorieën, en daarnaast toetst hij „het geweten" zelf. Zou
zijn fout misschien zijn, dat hij verzuimd heeft te vragen: wat bedoelen
wij met het (veel-zinnige) woord „geweten"? Had de significa niet kun
nen helpen?
Voor het overige, dit is een der beste boeken voor allen die het niet
weten; met den schrijver meedenken geeft overal winst.
Gustav Müller's Certainty of our uncertainties, is, zooals de titel reeds
aangeeft en de lezers van de schoone Amerikanische Philosophie wel
vermoeden, evenmin abstrakt, voortredeneerend in rechte lijn. Hij volgt
de dialektische methode. Al wil hij ordelijk zijn, hij heeft niet de pre
tentie een systeem te geven. Wijsbegeerte is in wezen discussie. „Reken
schap geven van ons bestaan in de termen van onze wereldbeschouwingen
en onze praktische of artistieke „benaderingen" (approaches) is een
gemeenschappelijke, coöperatieve onderneming, een dialoog, waarin wij
deelgenooten zijn." Een paar paradoxale gezegden, die echter niet be
doeld zijn als karakteristiek van het boek: „Moralisme blijkt een huichel
achtig gebaar te zijn: Doe wat je belieft en noem het daarna plicht".
„De waarheid van de immoralistische uitbarstingen (namelijk tegen het
huichelachtig moralisme) is moraliteit."
Wat is nu het onderscheid tusschen deze soort ethiek en een normatieve
of gewetens-ethiek? Laat ik een oogenblik daarop mogen terugkomen.
Het eenvoudigst vind ik het verschil zoo uit te drukken: een weten
schappelijke ethiek, in welke nuance ook, gaat over iets dat is, een
normatieve ethiek over het „sem-sollende". Eigenlijk heeft de laatste
geen object, maar is het beter te zeggen dat zij zich een taak stelt,
namelijk: uit te maken en aan te wijzen wat „behoort" en „niet behoort".
Een duidelijk verschil, waarbij voor misverstand nauwelijks plaats schijnt
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te zijn. Edoch, zooals bekend, er is misverstand en verwarring in over
vloed. Geen enkele normatieve ethiek, zij moge zich theologisch of philosophisch noemen, neemt er genoegen mee naast een wetenschappelijke
ethiek geplaatst te worden; zij wil zoowel wetenschappelijk als normatief
zijn. M.a.w. zij voltrekt op hoe verholen wijze ook, de door Hume ge
wraakte overgang van „is" naar „behoort". Men hypostaseert het „behooren" in een algemeen begrip „de zedelijkheid" of „een rijk der waar
den" en meent daaruit de immers, zij het op confuse manier, gegeven
normen van gedrag te kunnen afleiden. Daardoor ontstaat de zonder
linge combinatie van een „imperatief weten"; m.i. hetzelfde als de
combinatie norm-wetenschap.
Wijsgeerige ethiek is geen wetenschap. Zij moet ophouden algemeengeldige beginsels van gedrag uit te denken; het is haar in alle voorgaande
eeuwen niet gelukt en het zal haar in de toekomst evenmin gelukken ze
te vinden. De uitkomst kan nooit iets anders zijn dan de eigen geest en
de eigen tijd van den wijsgeer, verstard, absoluut gemaakt in een stelsel.
„Allmahlig hat sich mir herausgestellt, was jede grosze Philosophie bisher
war, nahmlich das Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter Mémoires
„In jeder Philosophie gibt
es einen Punkt, wo die „Ueberzeugung" ihres Urhebers auf die Bühne
tritt: oder um es in der Sprache des alten Mysteriums zu sagen: adventavit asinus pulcher et fortissimus". (Nietzsche, Von den Vorurteilen
der Philosophen).
Dat wijsbegeerte geen wetenschap is beteekent geen degradeering. Intellectueele arbeid, hoe hoog ook te schatten, verdient niet de boven
matige vereering, die haar wel in de 19de eeuw ten deel viel en ook nu
niet zeldzaam is. Hij is geen waarborg voor alle nobele kwaliteiten. Ook
daarover kan Nietzsche inlichten: „Der Gelehrte ist reich an kleinem
Neide und hat ein Luchsauge für das Niedrige solcher Naturen, zu deren
Höhen er nicht hinauf kann, enz."
Ook beteekent het niet, dat wijsbegeerte buiten wetenschap kan. Wijs
begeerte onderstelt critisch denken en gerijpte kennis. Wij kunnen
wetenschappelijke ethiek voorwaarde noemen voor goede wijsgeerige
ethiek. (Misschien is het beter de eerste zedekunde te noemen?)
Wel beteekent het, dat wijsbegeerte niet leeft van het evidente en zekere;
zij leeft eerder van de tegenstellingen; zij geeft denkend en ordenend
uiting aan de hoogste aspiraties van een tijd, een beschaving, van de
menschheid.
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Dit geldt ook, en niet het minst, van de wijsgeerige ethiek, die wel de
kroon der wijsbegeerte is genoemd en die zonder eenigen twijfel bij elk
groot wijsgeer in het centrum stond; denk aan Plato, Spinoza, Kant.
Haar a priori waarheden zijn dubieus. De waarde is in het grootsche
en levende en menschelijke van hun constructies, in hetgeen achter hun
stelsels ligt. En hier juist is het terrein, dat de wetenschap niet kan
bereiken noch ooit vermag te beheerschen. Het is een vergissing te
meenen, dat wijsgeerige ethiek geen reden van bestaan zou hebben, als
zij geen voor allen vaststaande resultaten heeft te boeken. — Is misschien
wijsbegeerte keerzij van de wetenschap? Zij schrijft niets hoegenaamd
aan de wetenschap voor; wel ontvangt zij voortdurend van haar, om
dan met het verworvene in bewegelijk, gevaarvol denken de levende
waarheid te zoeken. Voor mij is het beste type van zulk een wijsgeer
Pascal. Uit dit oogpunt gezien moeten mogelijk Laird, Smith en Müller
half geleerde half wijsgeer heeten; zonder daardoor echter halfslachtig
te worden. Enkel wetenschap zou de zedekunde zijn zooals die uit
nemend beschreven is in de Bussy's Inleiding tot de Zedekunde.

II

EEN PLEIDOOI VOOR ETHISCHE RELATIVITEIT
(SOCIOLOGISCHE ETHIEK)
„Relativiteit" is een „relatief" begrip. Wie met schouderophalen zegt:
alles is relatief, d.i. het kan zoo en kan anders, zegt niet hetzelfde
als wie er deze samenhang der dingen mee aanduidt; in het laatste is
alleen gesteld, dat een ding eerst op die bepaalde plaats bestand, vast
heid krijgt, en daarbuiten los, onbegrijpelijk is. Bovenstaande titel zie
men vooral op de tweede manier; er is geen neiging om „de moraal"
op losse schroeven te zetten, wel om haar te verklaren.
Ruim vijfentwintig jaar geleden zond Westermarck zijn bekend en
veelgelezen werk 7he Origin and Development of the "Moral Jdeas
de wereld in. Het was een grootsche studie van het zedelijk bewust
zijn der menschheid, gestaafd en toegelicht met een overvloed van
historische en anthropologische feiten. Is er wel gezucht over „de eindelooze ommegang van ijdele speculatie" waarop de wijsgeerige ethiek
haar argelooze beoefenaar meevoert met veel vermoeienis des geestes
en weinig profijt, dit verwijt kon Westermarck niet treffen. Feiten en
nog eens feiten vulden het boek tot den rand toe. Hier dreigde echter
een ander gevaar. In de plaats van eentonige speculatie kwam een
ietwat verwarrende veelheid, die bij tijden den lezer kon verbijsteren;
door de boomen zag hij het bosch niet. Westermarck zelf heeft dit
gevoeld; en hieraan danken wij het nieuwe werk, welks titel boven is
afgedrukt, en dat wij een proeve van sociologische ethiek kunnen noe
men.
Wie The Origin etc. kent, zal in dit boek weinig nieuws vinden. Het
zijn in hoofdzaak dezelfde resultaten, dezelfde methode, hetzelfde stand
punt. Zelfs zijn sommige gedeelten leterlijk weer opgenomen. En toch
is het allerminst een overbodig boek. Al is in de denkbeelden weinig
gewijzigd, zij komen hier veel scherper uit, doordat de feitenmassa's
over instellingen, gebruiken en wetten niet afleiden. Er zit gang in
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het betoog; zelden leest men een ethiek, die zoo goed loopt, zoo
aaneen-sluitend, zoo overzichtelijk is; daarbij zonder vaktermen en
van een zeldzame helderheid. Telkens worden wij herinnerd aan
den bloeitijd der Engelsche ethiek, de achttiende eeuw. Het deed mij
goed meer dan eens den naam Hutcheson tegen te komen; een vergeten
denker, hij was ook niet een der allergrootsten, maar wat een fijne
opmerkingsgave, en toch wel diep soms doordringend; helder ook,
op het onnoozele af. Nog nader staat Westermarck bij Adam Smith,
den ethicus. Hij is Smith redivivus, opgenomen in de intellectueele sfeer
van de 19de en de 20ste eeuw, vooral van de 19de eeuw. Er is ge
lijkenis zoowel in de methode als in de resultaten. In hun hand wordt
de ethiek levend, bewegelijk; er is steeds een toetsen aan de werke
lijkheid, en daardoor is de lectuur, ook voor wie geestelijk nog zoo
zeer van hem mogen verschillen, nooit zonder winst. Westermarck
betreurt, terecht, dat van Smith's Üheory of 'Moral Sentiments zoo
weinig invloed is uitgegaan. In ons land ken ik slechts één, die haar
zeer hoog stelde: de Bussy. Misschien beginnen de tijden te rijpen
voor een hernieuwde studie van het zedelijk bewustzijn, d.w.z. niet
van wat goed of slecht <5, maar van het goed of slecht vinden en van
wat goed of slecht gevonden wordt. Daarbij kan ook Westermarck
een wegwijzer zijn. Ter inleiding in de ethische problematiek is zijn
boek ten zeerste aan te bevelen. De sleutel van alle geheimen in dit
duistere gebied bezit hij weliswaar zoo min als iemand ter wereld.
Naar mijn smaak is zijn toon in 't algemeen te stellig, te absoluut, als
wij dat mogen zeggen van een verdediger der relativiteit; enkele denk
beelden o.a. over de „wraak", hebben zich bij jarenlange studie in
zijn geest vastgelegd, en hij komt er niet los van, ofschoon er zwakke
plaatsen in zijn. Soms, b.v. als hij argumenteert tegen Mc Dougall,
bespeurt men eenige weifeling; ook geprikkeldheid, niet zoo zeldzaam
bij ethici. Evenwel, dat is bijzaak. Het is het menschelijke, dat ook bij
geleerden niet ontbreekt. Het geheel is doortrokken van echt wetenschappelijken geest.
In den titel van dit opstel karakteriseer ik het boek als een pleidooi.
Dat is het ook. Zelfs is er een enkele keer iets tartends in de manier,
waarop hij zijn zaak bepleit. Hij handhaaft de resultaten van zijn
vroeger werk, en verdedigt zich tegen ingebrachte bezwaren. Toch
zou het eenzijdig zijn de studie alleen uit dit oogpunt te zien. Overal
gaat hij op de problemen in. Hij bespreekt en critiseert verschillende
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normatieve theorieën, tracht de zedelijke emoties aan te wijzen, analy
seert scherpzinnig de zedelijke begrippen. Positief is vooral ook het
laatste hoofdstuk, een soort proef op de som, over: De emotioneele
achtergrond der normatieve theorieën. De theorieën, die den emotioneelen oorsprong ontkennen, erkennen hem implicite. Het stuk over
Kant lijkt mij hierbij bijzonder goed. Bij het overzicht dat wij laten
volgen is eenige willekeur moeilijk te vermijden. De bedoeling is niet
een excerpt, maar een uiteenzetting van de hoofdgedachten, en wij
nemen wat ons daartoe het meest geschikt lijkt; een ander zou mis
schien het licht wat ander doen vallen. Wij hopen wel volstrekt objectief
te zijn.
In de eerste zinnen geeft Westermarck dadelijk deze omschrijving van
het punt in kwestie, waarom zich het geheel boek beweegt1: „De ethiek
wordt algemeen aangezien voor een „normatieve" wetenschap die tot
taak heeft zedelijke beginsels en regels van objectieve geldigheid te
vinden en te formuleeren. Die onderstelde objectiviteit der zedelijke
waarden sluit in, dat zij een werkelijk bestaan hebben buiten elke be
trekking tot een menschelijken geest; dat hetgeen gezegd wordt goed
of slecht te zijn, niet enkel te herleiden is tot wat menschen goed of
slecht vinden. Zij maakt de moraal tot een zaak van waarheid en
onwaarheid; en te zeggen dat een oordeel waar is beteekent klaar
blijkelijk niet hetzelfde als te constateeren dat een oordeel waar ge
vonden wordt. De objectiviteit van zedelijke oordeelen onderstelt wel niet
de onfeilbaarheid van het individu dat zulk een oordeel uitspreekt,
noch zelfs een nauwkeurige algemeene overeenstemming van opinie;
maar indien een zekere gedragslijn objectief goed is, moet zij toch zoo
zijn voor alle redelijke wezens die met juistheid over de zaak oordeelen,
en kan zij niet zonder dwaling slecht gevonden worden". Men moge
tegen de formuleering eenig bezwaar hebben („objectiviteit" heeft een
onzekere beteekenis), de zin der woorden is duidelijk.
Tegen de zoo geteekende „normatieve" ethiek is de aanval gericht.
Vergeefs zoekt zij absolute beginsels en regels, die „goed" zijn voor
allen en altijd. Zulke regels zijn er niet en kunnen er niet zijn. „Het
goede" is niet iets dat bestaat, en kan dus niet ontdekt worden. Het
goede heeft zijn grond in emoties, die wij op het object projecteeren;
en emoties leiden niet tot algemeen geldige waarheid, zij zijn waar noch
onwaar. Wij meenen goede en slechte eigenschappen waar te nemen,
1

p. 4.
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maar in werkelijkheid zijn zedelijke eigenschappen generalisaties, afge
leid uit de emoties van goed- en afkeuring, die gevoeld werden met be
trekking tot zekere gedragswijzen; onze naar buiten gerichte geest
verlegt deze emoties in de verschijnselen, die ze in ons deden opkomen.
Het is als met „vreeselijk" en derg.; iets is vreeselijk, omdat wij het
vreezen; het „vreeselijke" op zichzelf bestaat niet. Westermarck citeert
de scherpzinnige woorden van Hobbes 1: „Bij redeneering moet men
acht geven op woorden, welke behalve een aanduiding van wat wij
ons verbeelden van hun natuur, ook een aanduiding bevatten van de
natuur, de neiging en het belang van den spreker; zooals b.v. de namen
van deugden en ondeugden; want de een noemt wijsheid wat een
ander vrees noemt; en de een wreedheid wat een andere rechtvaardig
heid; de een verkwisting wat de ander grootmoedigheid; en de een
ernst wat de ander onnoozelheid noemt, enz. En daarom kunnen zulke
namen nooit ware gronden van een argumentatie zijn. Evenmin als
overdrachtelijke en figuurlijke uitdrukkingen, maar deze zijn minder
gevaarlijk, omdat zij hun onstandvastigheid bekennen, wat de andere
niet doen." En dit bij-komende is juist de zedelijke beteekenis.
De conclusie is2: „Indien er geen zedelijke „waarheden" zijn, kan het
niet de taak van een wetenschappelijke ethiek zijn regels voor menschelijk gedrag vast te stellen, daar het doel van alle wetenschap de
ontdekking van waarheid is. Haar taak kan slechts zijn het zedelijk
bewustzijn als een feit te bestudeeren." Hiermee is de tegenstelling
in het kort geschetst. Zij zal in het vervolg nog nader gepreciseerd
worden; eerst in de discussie kan de eigenlijke strekking goed uitkomen.
Maar dit is eerst voldoende. Wij vragen nu: welk bewijs voert Wester
marck aan?
Het eerste bewijs is van negatief-critischen aard. Het is een bekend
feit, dat de resultaten der normatieve ethiek allerminst evenredig zijn
aan den hartstocht weermee zij verdedigd is. Er was en is de grootste
verscheidenheid in beginsels. Terwijl de ontwikkeling van andere
wetenschappen heeft geleid tot overeenstemming op cardinale punten,
kunnen wij hetzelfde moeilijk zeggen van de ethiek, waar de geest
van tegenspraak veel meer treft, dan het streven om nieuwe waarheden
toe te voegen aan reeds verkregen resultaten, leder meent dat hij het

1
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eenige juweel der zedelijke waarheid ontdekt heeft, en is er op uit
aan te toonen, dat andere theorieën valsche steenen zijn. Maar wie
heeft zijn vondst met positieve gronden waar gemaakt? Geen enkele,
noch het hedonisme noch het utilisme, ook niet het theologische en het
evolutionistische utilisme, noch het intuïtionisme in allerlei schakee
ringen, of welke theorie ook, die poogde „het goede" aan te wijzen.
Zij werkten met axioma's en evidenties, maar de axioma's zijn geen
axioma's, en de een vindt evident wat een ander absurd noemt; de
„evidenties" lijken, naar een woord van Russell, soms meer op een
bekentenis, dat twijfel is binnengeslopen; de „evidentie" maakt een
einde aan de beraadslaging.
Sidgwick 1 b.v. stelde als grondslag van het utilistisch stelsel het axioma
of beginsel van „rationeele welwillendheid". Het beginsel is „dat ieder
zedelijk gehouden is het goed van elk ander individu even veel in aan
merking te nemen als het eigene, behalve in zoover hij het, onpartijdig
beschouwd, oordeelt geringer te zijn, of door hem met minder zeker
heid te kennen of te bereiken." De stelling: „Ik behoor niet aan mijn
eigen geringer goed de voorkeur te geven boven het grooter goed van
een ander," is volgens Sidgwick niet minder in-zich-zelf evident dan een
mathematisch axioma.
Is de stelling werkelijk een axioma? Neen, want zij voldoet aan geen
der door Sidgwick zelf aangegeven voorwaarden van axiomatische zeker
heid: zij is niet helder en precies, niet doorgedacht, niet consistent met
andere evenzeer zeker geachte proposities, zij heeft niet de instemming
van allen die haar goed verstaan. Wie is die „ander"? Ieder menschelijk
individu, verwant of vriend of niet, landgenoot of vreemdeling? Of
is er rangorde, maar altijd onder de leiding der gedachte aan het alge
meen welzijn? Dat laatste schijnt de bedoeling; een heldere voorstelling
is het echter niet. En hoe met de dieren? Is die vraag voldoende door
gedacht? Ook de consistentie met de twee axioma's over prudentia en
rechtvaardigheid faalt. En het is twijfelachtig, of allen die de propositie
goed verstaan met haar zullen instemmen. Waarschijnlijk voor veel
gevallen wel, voor andere bepaald niet. Ofschoon het niet de bedoeling
is Westermarck stap voor stap te volgen, geven wij het betoogje over
het laatste punt ongeveer in zijn geheel als een staal van zijn argumen
tatie, en ook omdat hij er van tijd tot tijd op terugkomt en de kwestie
dus nog al belangrijk vindt.
1
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Hoe staat de openbare meening er tegenover? „Onderstel dat ik een
goed tracht te verwerven, waarvoor ook een ander persoon moeite doet,
en ik ga er mee door ondanks mijn overtuiging, dat het voor mij een
geringer goed zal zijn, dan het voor hem zou wezen, als hij in zijn
poging slaagde; zou de algemeene opinie mijn daad veroordeelen, zelfs
al kon ik geen tegenwicht van winst voor iemand anders als veront
schuldiging van mijn gedrag aanvoeren? B.v. zou zij eischen dat ik
als koopman van een zaak afzie, wanneer het waarschijnlijk is dat
een concurreerend koopman met de zaak een grootere winst zou maken?
Of ook, zou zij toestemmen, dat hij die een goed bezit, zedelijk ge
houden is dit met anderen te deelen, indien hun winst daarbij zijn
verlies overtreft? Of indien ik, door mijn leven te offeren, het leven
van een ander persoon kon redden, dat voor hem of anderen een
grooter goed is dan mijn leven is voor mij of anderen, zou het mijn
plicht zijn zulk een offer te brengen? Kan iemand twijfelen, dat het
gemeene oordeel deze vragen zonder aarzelen met een ontkenning zou
beantwoorden? ...1 Hutcheson, in wiens stelsel welwillendheid het
wezen zelf der deugd is, en die blijkbaar de uitvinder is van de
utilistische formule, dat „die daad de beste is, welke het grootste moge
lijk geluk aan het grootst mogelijk aantal verschaft", gaat zoo ver van
te zeggen, dat „wij niet positief hen als slecht veroordeelen, die hun
privaat belang niet willen opofferen ter bevordering van het positieve
goed van anderen, tenzij het privaat belang zeer gering en het publiek
belang zeer groot is." " Westermarck bedoelt nu natuurlijk niet, dat
het oordeel van Hutcheson „juist" zou zijn. Van waar-onwaar kan
immers geen sprake zijn in deze materie. Hutcheson drukt uit wat hij
opgemerkt heeft van de opvattingen in zijn kring en bij zich zelf. En
daarin zal hij wel gelijk hebben. De opmerking pleit voor zijn eerlijk
waarnemen; want bij zijn theorie past zij eigenlijk niet. Er ligt een
individualistisch-atomistische conceptie van de relaties der menschen achter. Laat een gemeenschap zich krachtiger gelden, dan ver
dwijnt of verzwakt die conceptie en wijzigt zich ook het oordeel; de
rechten van het individu wijken terug, ook voor het eigen besef. Maar
dit alles raakt het punt in kwestie slechts ter zijde. De vraag was,
of de stelling van Sidgwick: „Ik behoor aan mijn eigen geringer goed
niet de voorkeur te geven boven het grooter goed van een ander", in1
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zich-zelf-evident is, een axioma. Zij is dat klaarblijkelijk niet. Onder
omstandigheden stemmen wij er mee in, onder omstandigheden niet.
Zoo denkt ook Kant er over: de plicht om van het eigene aan anderen
te offeren, heeft een zekere ruimte, waar binnen men meer of minder
kan doen, zonder in staat te zijn de juiste grenzen aan te geven.
Op die manier toetst Westermarck verschillende stelsels. Zijn slotsom
is: „Er zijn zonder twijfel zedelijke stellingen, die werkelijk zeker en
in-zichzelf-evident zijn, om de eenvoudige reden, dat zij tautologisch
zijn, dat het predicaat slechts een herhaling is van het subject; en de
wijsgeerige ethiek bevat een groot aantal van zulke tautologieën, van
de dagen van Plato en Aristoteles af tot den huidigen tijd. Maar uitge
zonderd dan zulke gevallen, die ons natuurlijk niets zeggen, ben ik mij
niet bewust van eenig beginsel, dat waarlijk in-zich-zelf-evident kon
heeten."
Maar, kan men vragen, hoe ter wereld kwamen dan de wijsgeeren tot
het geloof, dat de zedelijke oordeelen een objectieve geldigheid be
zitten, die geen hunner bij machte is te bewijzen?1 Het antwoord is
volgens Westermarck eenvoudig genoeg. Het zedelijk bewustzijn heeft
een relatieve eenvormigheid, die een bedriegelijken schijn van objec
tiviteit wekt, waardoor ook de wijsgeer zich liet verschalken. De ge
meenschap is de school, waarin wij leeren onderscheiden tusschen goed
en slecht. Gewoonte is de onderwijzer, en de lessen zijn dezelfde voor
alle leden der gemeenschap. Vooral, de lessen hebben in de jeugd
haar klem in het bevelend woord dat geen tegenspraak duldt, en later
in de onaangename gevolgen, bij inbreuk op de regels, van publieke
opinie, gewoonte en wet. Daarnaast de invloed van een groot leeraar,
en het geloof in een wijs en almachtig God. Dat alles maakt het zedelijk
bewustzijn vast, onaantastbaar, iets universeels en schijnbaar objec
tiefs.
Er is gevraagd2; indien de zedelijke goedkeuring een gevoel is, hoe
kan zij superioriteit eischen boven elk ander gevoel? De wedervraag
is: als wij alle uitwendige motieven van sociaal en religieus karakter
ter zij stellen, zou dan de invloed der zedewet zoo groot zijn? De
erkenning van de superioriteit lijkt toch wel meer op een echo van
de vox populi en van de vox dei. Op zichzelf schijnt de zedewet niet
in een buitengewonen graad gehoorzaamheid af te dwingen. Kant
1
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spreekt van „de gewetensvrede van zoo vele (naar eigen meening recht
schapen) menschen, wanneer... zij slechts het goed geluk hadden
aan de slechte gevolgen te ontkomen." De meesten vinden niets ge
makkelijker dan den prikkel van het slechte geweten te onderdrukken,
wanneer niet een of ander kwaad gevolg of de verachting en afschuw
van hun naasten voortdurend het gif indruppelt. (Leslie Stephen). De
deugd haar loon in zichzelf? Maar de besten zijn het gevoeligst voor
eigen tekort. En de publieke opinie oordeelt alleen over ontdekte daden;
haar onderzoek is oppervlakkig, summier; zij eischtslechts formeeleover
eenstemming met de meer elementaire regels van den plicht. Bovendien
blijkt zij vaak meer bewondering te hebben voor andere dan zedelijke
kwaliteiten: intellectueele superioriteit, artistieke aanleg, moed, kracht
of zelfs voor toevallig succes.
Aldus ongeveer zet Westermarck het mes der critiek in de ethische
stelsels en verdedigt hij een ethisch subjectivisme. Is dit subjectivisme
gevaarlijk? 1 Een argument er tegen zou dit natuurlijk niet zijn; de
aanwezigheid van gevaarlijke zaken in deze wereld bewijst, dat iets tege
lijk waar kan zijn en gevaarlijk. Maar in dit geval gaat het vermeende
bezwaar ook niet op. Het subjectivisme houdt volgens Westermarck
niet in, dat wij ieder zullen beoordeelen naar wat hij zelf goed gelieft
te vinden. Wij oordeelen naar onzen maatstaf. En dit oordeel is niet
willekeurig. Wij keuren goed en af, omdat wij niet anders kunnen;
ons zedelijk bewustzijn behoort tot onze geestelijke constitutie, die
wij niet naar believen kunnen veranderen. Kunnen wij nalaten pijn
te voelen, wanneer het vuur ons brandt? Kunnen wij nalaten te sympathiseeren met onze vrienden? — Eerder is ethisch subjectivisme een
voor- dan een nadeel; het maakt aan den eenen kant meer verdraag
zaam en aan den anderen meer critisch. Emoties hangen van kennis
af en kunnen mis-plaatst zijn, omdat onze kennis onjuist is. Daarom
is een theorie, die leidt tot onderzoek, nuttiger dan een, die in-zich-zelf
evidente onveranderlijke intuïties eischt. Er kan blijken, dat niet weinige
begrippen hun oorsprong hebben in onwetendheid of bijgeloof, of in
een sentimenteele voorkeur en tegenzin, waaraan een navorschend rech
ter weinig gewicht hecht, en omgekeerd zal hij allicht menige daad veroordeelen, die de publieke opinie uit gedachteloosheid met onverschillig
heid behandelt.
1
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Welke zijn de emoties waarin zedelijk oordeel en begrip zijn gegrond? 1
Hoe is de waarde van die emoties? Het zijn twee vergeldende emoties,
waaraan Westermarck den naam goed- en afkeuring geeft. Tegen dien
naam is het bezwaar gemaakt, dat goed- en afkeuring geen emoties,
maar oordeelen zijn. Maar sinds de achttiende eeuw tot den huidigen
dag is er zoowel de emotie als het oordeel mee aangeduid. Nu, in dien
eersten zin wil Westermarck hier de woorden gebruiken. Het zijn geen
vergeldende emoties tout court; er zijn niet-moreele en moreele vergeldings-emoties, die echter samen tot dezelfde rubriek behooren. De
niet-moreele zijn toorn, wraak en de vergeldende vriendelijke emoties,
waaronder dankbaarheid; verwant aan de eerste is de zedelijke af
keuring, aan de tweede de zedelijke goedkeuring.
Voor uitvoerige beschrijving en argumentatie zij verwezen naar The
Origin, enz., en niet alleen naar de drie hoofdstuken die aan de emo
ties gewijd zijn, maar naar het geheele boek; want dit centrale komt
natuurlijk bij elk onderwerp weer ter sprake, en zoowel bewijs als
weerlegging moet ten slotte rusten op die bijzondere feiten. Wij geven
slechts een minimum, zooveel als voldoende is tot goed begrip van het
standpunt.
Boosheid en wraak zijn, volgens Westermarck, beide reactieve emoties,
die wij kunnen beschrijven als een vijandige geesteshouding jegens
een levend wezen, of iets dat voor een levend wezen wordt aangezien,
als een oorzaak van pijn. Boosheid, woede is een plotselinge reactie,
wraak is meer bezonnen, met een element van rede en berekening,
maar beide zijn ze agressief, gericht op afweer van gevaar. Oorspron
kelijk zal bij de aandrift tot verweer de voorstelling van leed voor den
vijand wel nauwelijks hebben meegewerkt. Maar daar een succesvolle
aanval noodzakelijk met zulk lijden gepaard gaat, is bij den groei van
het intellect de begeerte om leed toe te voegen als een belangrijk element
er bij gekomen. Hoofdzaak is: aan de emoties in al haar vormen ligt
ten grondslag de behoefte aan bescherming.
De taal duidt reeds aan, dat zedelijke afkeuring nauw met deze emoties
verwant is; wij kunnen toornig zijn op andere dan moreele gronden,
en wij kunnen „rechtvaardigen toorn" voelen. De betrekking komt
ook uit in de uitwendige teekenen, die, wanneer de emotie krachtig
genoeg is, gelijke kenmerken vertoonen. Als een persoon diep zedelijk
verontwaardigd is ziet hij er boos uit, en hij is het ook in den ruimeren
1
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zin van den term. Polybius heeft het goed opgemerkt: „Indien een
man gered of geholpen is in een uur van gevaar, en, in plaats van dank
baarheid aan zijn redder te toonen, hem zoekt te schaden, is het duide
lijk, dat de overigen, wanneer zij er van vernemen, waarschijnlijk boos
zullen zijn en zich ergeren, in sympathie met hun naaste en zich in
zijn plaats denkend. Hieruit ontstaat in ieder hart een notie van de
beteekenis en theorie van den plicht, die inderdaad begin en einde van
de gerechtigheid is." Evenzoo beschouwde Hartley de vergeldende emo
ties als „innig verbonden met het zedelijk besef": en Adam Smith
maakt de „resentment" en de dankbaarheid in het gemoed van den
„onpartijdigen toeschouwer" tot een hoeksteen van zijn theorie
der zedelijke gevoelens. En zij zagen juist, meent Westermarck.
Daarop bespreekt hij de verschillende strafrecht-theorieën; waarin wij
ons niet zullen begeven. Het zal duidelijk zijn, dat hij het vergeldings
element in de straf handhaaft. Afschrikking en verbetering, als eenig
beginsel opgesteld, leiden tot absurditeiten; de straf houdt op straf te
zijn. Wel kunnen zij een plaats vinden binnen de grenzen der ver
gelding. Maar straf zal altijd in de eerste plaats blijven een protest
tegen het kwaad, een uiting van de rechtmatige verontwaardiging der
maatschappij. En vergelding is een zoo spontane uiting van die ver
ontwaardiging, dat de menschen nauwelijks het aanstootelijke van een
daad zouden realiseeren, als er geen leed op volgde.
Op ongeveer dezelfde manier is de vergeldende vriendelijke emotie een
welgezinde geestes-houding jegens een oorzaak van genot. Wij geven
er den naam dankbaarheid aan. Zij staat zeer dicht bij de zedelijke
goedkeuring, d.i. de emotie waarvan zedelijke lof of belooning de
uitwendige openbaring zijn.
Zoover over de niet-moreele vergeldende emoties. Het specifieke van
de zedelijke emoties, waardoor ze een eigen plaats innemen, bestaat
nu hierin, dat het persoonlijk element afwezig is; zij zijn belangeloos
en onpartijdig] . Westermarck leidt dit af uit een beschouwing van
het zedelijk oordeel, dat immers zelf in laatste instantie niet anders is
dan een expressie der emoties en dus ons kan helpen den aard van
de zedelijke emoties te preciseeren. Klaarblijkelijk heeft zulk een oor
deel altijd het karakter van belangeloosheid. Wanneer ik een daad goed
of slecht noem, bedoel ik, dat zij zoo is, geheel onafhankelijk van elke
1
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betrekking tot mij persoonlijk. Bij veroordeeling van een voor mij
schadelijke daad kan ik mijn zedelijke verontwaardiging slechts recht
vaardigen door aan te toonen, dat mijn oordeel hetzelfde zou zijn,
als een andere het slachtoffer geweest was. Deze belangeloosheid is
een vorm van een meer omvattende eigenschap der zedelijke emoties,
namelijk de onpartijdigheid. Een daad jegens een vriend of vijand slecht
te heeten sluit in, dat ik haar zoo karakteriseer, onafhankelijk van het
feit, of hij mijn vriend of vijand is. — Dit is het formeele kenmerk van
elk zedelijk oordeel. Over den inhoud is hiermee niets uitgesproken.
De onpartijdige toeschouwer kan in verschillende tijden en onder ver
schillende invloeden allerlei goed of slecht vinden, dat vrij ver uiteen
ligt. Hij kan goed vinden dat men wraak oefent, en hij kan het meer
of minder sterk afkeuren; in beide gevallen is het een zedelijk oordeel,
als wij er dit formeele kenmerk in kunnen constateeren. De fout van
Kant was juist, dat hij uit dit formeele plicht-regels afleidde. Had hij
dit nagelaten, dan was zijn theorie onaantastbaar geweest. Zij zou
hierop zijn neergekomen: er is een zedewet, die evenals elke wet het
karakter van universaliteit heeft, in zoover hetgeen goed of slecht voor
mij is om te doen, ook goed of slecht is voor alle gelijke personen in
gelijke omstandigheden. Dat is echter niet, zooals Lipps meent, een
ontdekking van Kant; de gedachte is zoo oud als de moraliteit zelf;
zij vertolkt de belangeloosheid of onpartijdigheid der zedelijke emoties,
waardoor deze zich van andere vergeldende emoties onderscheiden;
en dit kenmerk heeft zijn wortel in primitieve gewoonte als gedrags
regel, in de publieke verontwaardiging bij overtreding. De maatschappij
is de geboorteplaats van bet zedelijk bewustzijn, vandaar de trek van
algemeenheid die aan de emoties noodzakelijk eigen is.
Natuurlijk blijft als kenmerk daarnaast het vergeldend element; de
vijandige houdingen jegens een levend wezen als oorzaak van pijn, de
welgezinde houding jegens een levend wezen als oorzaak van genot.
Langs den niet onbekenden weg van associatie, sympathie, altruïsme,
enz. poogt Westermarck te verklaren, hoe persoonlijke emoties als wraak
en dankbaarheid zich konden verruimen tot onpersoonlijke emoties om
leed en genot van een ander.
Zeer veel zorg is besteed aan het hoofdstuk over De zedelijke be
grippen. Dat is wel met opzet gebeurd; wij moeten niet vergeten, dat
het boek een polemisch geschrift is, gericht tegen den intellectualist;
het is alsof de socioloog hier wil laten zien, hoe goed wijsgeer hij is.
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Als dat werkelijk het doel was, dan is hij er uitstekend in geslaagd;
hij toont met begrips-analyse zeer vertrouwd te zijn. En hij doet het
werk op een eigen oorspronkelijke wijze; zijn argumentatie is soms
van een treffende juistheid. Begrips-ontledingen zijn niet de aange
naamste lectuur; en een resumé er van is vrijwel het dorste dat men
zich denken kan. Dat zou een reden zijn om het hoofdstuk over te
springen. Maar daarvoor is het te belangrijk; iets willen wij er van
geven.
Zoozeer is Westermarck in dit gedeelte wijsgeer, dat men soms zich
afvraagt, of hij niet naar het terrein van den vijand gaat overloopen.
Dadelijk bij het begin schijnt hij al intellectualist te worden. Daar zegt
hij, dat het individueele oordeel niet noodzakelijke emotioneel is. Wij
kunnen een oordeel uitspreken zonder eenige emotie te voelen. De
meesten volgen een heel eenvoudige methode bij het oordeel over een
daad. Zij zien naar het stempel, dat haar door de taal is opgedrukt.
Iemand heeft zich andermans bezit toegeëigend, dit is diefstal, het is
slecht, enz. Maar wanneer wij den aard van deze daden onderzoeken,
merken wij, dat zij geschikt zijn om objecten te worden van zekere
emoties, hetzij van af- of van goedkeuring, en de neiging om de eene
of de andere van deze emoties te voelen, heeft de menschen er toe
gebracht om ze goed of slecht te noemen. De zedelijke eigenschappen,
die wij toekennen aan de objecten van het zedelijk oordeel, zijn feite
lijk generalisaties van de goed- of afkeuring, gevoeld ten opzichte van
zekere gedragswijzen; het zijn neigingen om deze emoties te voelen,
maar vertolkt als eigenschapen, dynamische tendenzen, in de verschijn
selen die de emotie deden ontstaan. De begrippen kunnen in den geest
zijn zonder dat de emoties gevoeld worden. Zonder de emoties zouden
echter de begrippen er nooit geweest zijn. — Dus toch een intellectueel
element, waaraan emoties, door wie en wanneer ook gevoeld en op het
oogenblik zelf misschien in 't geheel niet gevoeld, ten grondslag liggen?
Zonder intellect immers, zouden wij zeggen, geen algemeenheid. Daar
mee zou het verschil met Mc Dougall zoo goed als weggevallen zijn.
In ieder geval zijn, al zou men soms anders willen concludeeren, de
emoties bij Westermarck primair.
In de ethiek dingen twee begrippen om de suprematie 1; namelijk dat
van „bebooren" en „plicht", en dat van „goed". Volgens Kant bestaat
1
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in feite alle moraliteit in het doen van den plicht om den plicht; en
wat goed is, is, wat gedaan behoort te worden. Verscheidene andere
schrijvers hebben de eerste stelling overgenomen, maar zij hielden daar
naast staande, dat er goede daden zijn, die daden uit plicht in waarde
overtreffen, ofschoon zij buiten het zedelijke terrein vallen, omdat zij
geschieden voor een doel, dat goed is, en niet ter wille van haar „intrinsic
rightness", haar behoorlijk-zijn. Zoo de Burgh, Bain, Durkheim e.a.
Maar Westermarck denkt dat de meeste menschen, die niet vast zitten
aan de Kantiaansche terminologie het paradoxaal zullen vinden het
epitheton „moreel" te weigeren aan een daad van spontane barmhartig
heid. En wat zou van de geschiedenis der ethiek overblijven, als alle
theorieën van goedheid werden buitengesloten?
Terzelfdertijd schijnt het duidelijk, dat het denkbeeld van plicht, afge
leid uit gewoonte, de prioriteit heeft. De consequentie van de omge
keerde bewering is een dwaasheid. Moore b.v. zegt, dat onze „plicht"
alleen gedefinieerd kan worden „als die daad welke meer goed in het
universum zal doen ontstaan dan elk mogelijk alternatief"; maar daarbij
staat hij schuldig aan een verwarring tusschen het begrip plicht en wat
hij denkt, dat de menschen behooren te doen. En wanneer hij verder
volhoudt, dat wij „nooit eenige reden hebben om te onderstellen dat
een daad onze plicht is", daar wij immers nooit zeker zijn, dat een
daad de grootst mogelijke waarde zal voortbrengen; en dat zelfs een
daad verkeerd is, als iemand na de zorgvuldigste overweging tot een
gedragswijze besloten heeft, die echter door een later bij-komende ge
beurtenis, welke onmogelijk te voorzien was, blijkt uit te loopen op
iets dat niet het beste is; dan hebben, meent Westermarck, de specu
latieve afdwalingen van het gewone gebruik der termen wel haar hoogte
punt bereikt. Hier zullen de meesten wel aan de zijde van Wester
marck staan. Een andere vraag is m.i., of hij hiermee ook reeds het
pleit gewonnen heeft van Hobhouse, die van meening is, „dat de leer
van het goed het centrale punt in de ethiek is". „Verplicht" en „goed"
valt niet samen, en toch kan het verplichte indirect afhankelijk zijn
van een in-waarde-houden. Stemt Westermarck dit zelf niet implicite
toe, als hij den dieperen grond der zedelijke afkeuring zoekt in bescher
ming, in „afweer van pijn"; is dat niet een goed?
Het verschil tusschen verplicht (right) en goed adstrueert hij o.a. op
deze wijze: Een vader doet behoorlijk (does right), als hij zijn kin
deren onderhoudt, maar wij zeggen niet, dat het een goede daad van
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hem is, of dat hij er goed aan doet. Iemand kan, zonder dat anderen
er iets in te berispen vinden, in een bepaald geval zeggen: „Ik deed
mijn plicht, ik deed wat behoorlijk was"; maar het zou al te zelf
ingenomen klinken te zeggen: „Ik heb een goede daad verricht", en
hoogst ongepast zijn te zeggen: „Ik ben een goed mensch." De beste
mensch weigert zelfs goed genaamd te worden door anderen: „Wat
noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God."
Zijn algemeene conclusie is, dat het begrip plicht evenmin uit dat van
goedheid is af te leiden als het begrip goedheid uit dat van plicht.
En de reden voor dit fundamenteel verschil is, dat het begrip plicht zijn
oorsprong heeft in de emotie der zedelijke afkeuring en dat van goed
heid in de emotie der zedelijke goedkeuring.
De notie „behooren" 1 wordt doorgaans aangezien voor absoluut, niet
te analyseeren. Indien dit werkelijk het geval was zouden wij lijsten
van plichten kunnen opstellen, maar zonder een enkele er van te kunnen
verstaan of verklaren. Gelukkig is het niet zoo. Het „behooren" is
geen enkelvoudig begrip, ofschoon het iets eigens heeft, dat beter te
voelen dan te beschrijven is. In de eerste plaats is er een streven, een
aandrift in, en in nauw verband hiermee iets imperatiefs. Maar het
meest frappante is het feit, dat elk oordeel over wat „behoort" in den
grond negatief is, rust op een verbod van wat niet gedaan behoort te
worden. „Behoorlijk" is datgene waarvan de niet-naleving zedelijke
afkeuring oproept. — „Plicht" wil dus zeggen: als je dit doet, zal
er niets op je zijn aan te merken; het is in orde, meer niet; zedelijke
lof ligt er niet in besloten. Dit verbodskarakter gaf aanleiding tot het
denkbeeld van het antagonisme tusschen plicht en neiging. Daardoor
ook hadden in de ethiek plicht-theorieën steeds den voorrang bij zede
lijk pessimisme; b.v. niet in de Grieksche wijsbegeerte, wel in het Chris
tendom. — Plicht is een minimum. Wie het hoogste ideaal tot plicht
stelt, maakt de zedewet een doode letter, en de moraliteit zal er niets
bij winnen. Ver boven de angstige poging om de geboden van den
plicht te volbrengen stelt Westermarck de vrije en verheffende aspiratie,
die, moge zij zich al uitstreken naar het onbereikbare, met blaam noch
berouw bedreigt, wie den top niet vermocht te bereiken. Toont de
ervaring niet, dat zij, wier geest aanhoudend vervuld is met gedachten
aan plicht, heel licht inhumaan, onverdraagzaam, eenvoudig onverdragelijk worden?
1
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Onder de begrippen die uit de zedelijke goedkeuring ontstaan, neemt
het begrip „goed" 1 een eerste plaats in. Wij passen het woord „goed"
toe op een zoo groote verscheidenheid van objecten, dat er volgens
sommigen geen gemeenschappelijk kenmerk te ontdekken is. Meestal
echter acht men het innig gebonden aan begeerte, genot, bevrediging.
Bekend is Spinoza's bepaling: „Wij noemen een ding goed omdat wij
er naar streven, verlangen, het wenschen, begeeren." Anderen weer
op wat andere wijze. Hoe dat nu ook zij, „goedheid" in den nadrukkelijken zedelijken zin van het woord heeft een eigen kenmerk, dat haar
ten zeerste doet verschillen van elk ander „goed"; het begrip is ge
grond in de emotie van zedelijke goedkeuring, met een begeleidend wel
gezind gevoel jegens een ander individu als oorzaak van genot; zooals
Hutcheson al duidelijk gezegd heeft.
Terwijl „goed" de algemeene uitdrukking is voor zedelijken lof, duidt
het woord „deugd" een bijzondere soort van goed-heid aan 2. Wie
gewoonlijk matig is, bezit de deugd der matigheid, wie gewoonlijk
dapper is, heeft moed, enz. Zelfs het epitheton zonder meer „deugd
zaam" heeft meer of minder duidelijk betrekking op een soort of soorten
van goed-heid: het kan beteekenen dat iemand vele deugden heeft, of
veel van één. Een Hoogste Wezen heet al-goed, niet deugdzaam.
Volgens Kant is deugd „de zedelijke dispositie in worsteling"; volgens
Dewey e.a. is zij gewonnen harmonie, terwijl de verdienste is in het
winnen. Westermarck ziet niet in, waarom het algemeen begrip van deugd
worsteling zou onderstellen. Wel kan een persoon in den strijd een deugd
er bij ontplooien, namelijk die der zelfbeheersching. B.v. de constante
en succesvolle poging om sterke sexueele neigingen te bedwingen is een
deugd, die wij onderscheiden van kuischheid, en de laatste wordt er
niet grooter door. Zulk een persoon heeft verdienste, maar verdienste
en deugd zijn niet noodzakelijk aan elkaar evenredig. Deugden zijn
ruwe generalisaties van geestelijke disposities die over het geheel loffe
lijk worden geacht; door haar stereotiep karakter zijn zij niet een
nauwkeurige maat voor iemand's zedelijke waarde. Voor de laatste
moeten wij rekening houden met de kracht der instinctieve neigingen
en de motieven, en er zijn deugden, die zich daar niet om bekommeren.
Een matig persoon, die geen smaak heeft in alcoholica, bezit de deugd
1
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der matigheid in niet geringeren graad, dan de man, wiens matigheid
het resultaat is van de overwinning op een sterke begeerte. Noodig is
slechts, dat de deugd beproefd en getoetst is. Wij kunnen niet zeggen,
dat een volk, met alcohol onbekend, uitmunt door de deugd der nuch
terheid, of dat een man, die nooit iets uit te geven had, zich onderscheidt
door een sobere en ingetogen levenswijze. Een deugd aan iemand toe
kennen houdt altijd éénigen lof in, en het is geen lof, maar ironie, tot
een man te zeggen, dat hij „van den nood een deugd maakt".
Er is veel gediscussieerd over de betrekking van plicht en deugd, en
men vond haar zeer gecompliceerd. Wij noemen het niet een deugd,
als iemand zich gewoonlijk onthoudt van doodslag of roof, of zijn
schulden betaalt, of een groot aantal andere plichten volbrengt. Wij
noemen matigheid en rechtvaardigheid deugden, ofschoon wij het eens
menschen plicht achten matig en rechtvaardig te zijn. Wie het plicht
begrip als absolut beschouwt, moet wel door deze feiten in de war
geraken. Heel anders wordt het, als bovengenoemde analyse van plicht
en deugd juist is; dan is de betrekking tusschen beide eenvoudig ge
noeg. Plicht sluit in, dat de tegengestelde gedragswijze de tendens heeft
zedelijke afkeuring op te wekken; deugd sluit in, dat de dispositie om
haar te beoefenen een tendens heeft om zedelijke goedkeuring op te
weken. Indien de deugden in werkelijkheid een vrij ruim veld van het
plicht-gebied bestrijken ,dan komt dit, doordat zij geestesgesteldheden
zijn. Wij kunnen de gewoonten van rechtvaardigheid en matigheid prij
zen, ook al vinden wij niets prijzenswaardigs in een geïsoleerde recht
vaardige of dankbare daad.
Ook de relaties van „plicht" en „recht", en van „deugd" en ,ver
dienste" krijgen een beurt, en er is altijd iets in, dat aan het denken
brengt, een waarneming, een opmerking.
Een gewone bewering b.v. is, dat rechten overeenkomstige plichten heb
ben. Men bedoelt: mijn recht constitueert tevens een plicht voor mij
om het te doen, en valt dus daarmee samen. Dat is een onjuiste opvatting.
Rechten en plichten zijn niet identiek in den zin, dat het altijd plicht
is om op zijn recht te staan, zooals wel gezegd is. Indien iemand mij
verhindert van mijn recht gebruik te maken, kan het ongetwijfeld een
plicht van mijn kant geacht worden om dit onrecht jegens mij niet te
dulden, maar het begrip van een recht houdt niets van dien aard in.
En hetzelfde dient gezegd van de bewering, dat een recht om iets te
doen altijd tezelfder tijd een plicht is om het te doen; een bewering,
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die volgt uit de leer, dat er niets zedelijks onverschilligs is, niets dat
buiten de grenzen van den plicht ligt. Zelfs al zou deze leer strooken
met ons aller zedelijke ervaring, wat zij zeker niet doet; zelfs al zouden
de daden, die een persoon het recht heeft te volbrengen, en die, welke
zijn plicht zijn, zonder uitzondering samenvallen; ook dan nog zou de
identiteit van de begrippen „recht" en „plicht" niet vastgesteld zijn.
„Deugd" en „verdienste" vloeien beide uit de emotie der zedelijke
goedkeuring; maar bij verdienste is er meer nadruk, zij maakt aanspraak
op goedkeuring, en in zooverre gaat zij boven de enkele deugd uit. Aan
den anderen kant ligt in „verdienstelijk" een begrenzing; de mogelijkheid
van niet-erkenning is er in gesteld; het zou godslastering zijn de daden van
een God, die oneindig goed geacht wordt te zijn, „verdienstelijk" te noe
men, daar dit een denkbare begrenzing van Zijn goedheid zou suggereeren.
Aan het slot van het hoofdstuk voert Westermarck een discussie met
zijn opponenten Sorley, Moore en Ross over de vraag, of een oordeel
uit emoties waar kan zijn. Onmogelijk, zegt Sorley; de stelling „dit is
goed" zou in dat geval immers een emotie zijn, die bij vergissing den
vorm van een stelling aannam; en een emotie kan waar noch onwaar
zijn. En Moore oppert, dat op die manier verschil van meening over een
zedelijke kwestie altijd een ondenkbaar grove vergissing moest zijn;
precies alsof een persoon, die zei: „Ik kwam niet van Cambridge", zou
meenen een ander tegen te spreken, die beweerde: „Ik kwam wel van
Cambridge . Ross maakt o.a. de tegenwerping, dat wij van een daad
van zelfverloochening, die wij bewonderen, zeer wel kunnen zeggen:
zij zou goed geweest zijn, al had nooit iemand haar bewonderd. Wes
termarck houdt vol, dat wij een oordeel waar mogen noemen, als er in
den persoon een tendens bestaat om de emotie ten opzichte van een
daad te voelen; is die tendens er niet, en menschen zijn vaak huichel
achtig in hun zedelijk oordeel, dan is het oordeel onwaar. De genoemde
„vergissing begaan wij allen, en zelfs de normatieve moralisten, als
wij dingen lieflijk, hatelijk, enz. noemen; toch aarzelen wij niet, wan
neer iemand over dingen, die voor ons zoo zijn, anders oordeelt, ver
schil van meening te constateeren. Zoo ongeveer hervat hij telkens zijn
strijd met intellectualisten.
Het definitief bewijs voor zijn oplossing van het probleem meent Wes
termarck geleverd te hebben in het hoofdstuk over: De subjecten van
de zedelijke oordeelvellingen 1. Het betoog komt hierop neer: Als wij
1
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nadenken over ons zedelijk oordeelen, bespeuren wij spoedig, dat het
oordeel niet treft de daad als gebeurtenis, maar de daad als intentie.
De uitwendige gebeurtenis is slechts van beteekenis, inzoover zij toont
dat de beslissing definitief is; de weg naar de hel is met goede voor
nemens geplaveid. Behalve de intenties zijn nog weloverwogen wenschen,
en in veel gevallen beweegredenen subjecten van het zedelijk oordeel.
Naar de bewegredenen vragen wij niet, als een daad behoorlijk (right),
in overeenstemming met den plicht was; evenzoo mag een persoon doen
waartoe hij recht heeft uit welk motief ook. Een scrupuleus rechter zal
echter niemand veroordeelen om een daad zonder na te gaan, hoe hij
er toe kwam, d.w.z. de motieven op te sporen. En zelfs als wij over de
motieven op zichzelf niet oordeelen, hebben zij dikwijls nog indirect
invloed op het oordeel.
Zulk een beweegreden is b.v. vrees; dwang door vrees vormt vaak een
verzachtende omstandigheid. Zoo met honger, plotselinge woede, of
een ziekelijke neiging, die bij geesteskrankheid plotseling bezit van een
mensch neemt. Er is dus bijna altijd iets meer noodig dan de kennis
van de daad op zichzelf.
Bij zorgvuldige analyse blijkt nu verder, dat het oordeel niet werkelijk
gaat over intenties en wenschen in abstracto, maar over de personen
die de intenties en wenschen hebben: zij worden laakbaar of lofwaardig
geacht. En de reden hiervoor is, dat de zedelijke emoties reactie-hou
dingen zijn jegens levende wezens. Daarom zoeken wij den oorsprong
van de daad: den wil, het karakter, bet constante wezen van den
persoon, want daarop is inderdaad het oordeel gericht. Wij keuren af
of goed het willen, of ook het niet-willen: verzuim, onachtzaamheid,
overhaasting, voorzoover deze namelijk wijzen op een gebrek in den
wil; voor intellectueele of andere factoren, die niet in zijn macht staan,
is een mensch niet verantwoordelijk. Steeds is het de wil waarnaar wij
zien. Wat wij b.v. in afgunst of leedvermaak veroordeelen, is niet de
emotie, maar de wensch die er in verborgen is, dat de andere niet ge
lukkig zal zijn.
Gewoonte, wet, geloof schoven zich vaak tusschen het zedelijk oordeel
en het subject, en dan scheen het dat men een daad enkel afkeurde,
omdat zij in strijd was met de gewoonte, de wet, het geloof; in laatste
instantie bedoelde men echter ook dan den levenden mensch en zijn
karakter. Ontelbaar veel vergissingen zijn begaan. Aan kinderen werd
een welberaden wil toegeschreven, krankzinnigheid onderscheidde men
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niet; dit alles verandert echter niets aan het feit, dat het oordeel steeds,
zoowel bij wilden als beschaafden doelde op den wil, het karakter;
de fout lag in gebrekkig inzicht; bovenal, de onnadenkende geest is
zoo geschokt door het kwaad, dat hij zich om de rest niet bekommert.
Zoodra werkelijk gezien wordt, dat iets niet gewild kan zijn, zwijgt
overal en bij ieder het zedelijk oordeel.
Het antwoord op de vraag, waarmee de meeste ethici het zich niet
druk maken en die toch allerbelangrijkst is: waarom gaat het zedelijk
oordeel over gedrag en karakter? is dus niet ver te zoeken. Het zedelijk
oordeel ontspringt aan de zedelijke emoties, en die emoties zijn ver
geldende emoties, vijandige of vriendelijke reacties jegens een levend
wezen dat beschouwd wordt als een oorzaak van pijn of genot. En bij
eenig nadenken wordt een levend wezen slechts als een ware oorzaak van
genot en pijn beschouwd, in zoover dit genot en die pijn gewild zijn.
Het zeer merkwaardige nu, en hierin ziet Westermarck het stringente bewijs
voor zijn stelling, is, dat wij niet-zedelijk vergeldende emoties hebben jegens
objecten van volkomen denzelfden aard als die, waarop het zedelijk oordeel
zich richt. Dat kan geen toeval zijn; de grond moet zijn in het vergeldend
karakter der emoties, die op den bodem van alle zedelijkewaardeering liggen.
Evenals zedelijke verontwaardiging wordt een niet-zedelijke vergeldende
emotie slechts gevoeld jegens levende wezens; wij maken ons niet boos
op een tafel. En evenmin neemt men kwalijk een toevallig leed door
een bezield wezen. Een hond maakt al onderscheid, of iemand over
hem struikelt of hem schopt; en wij niet minder. Wij kunnen niet nijdig
blijven op dieren, kleine kinderen of gekken, als hun onvermogen om
den aard van hun daden te doorzien ons duidelijk voor den geest staat.
Wij nemen ook motieven in aanmerking. Wanneer een persoon ons iets
voorliegt, verandert dadelijk ons gevoel, als wij merken, dat hij het
deed om ons leven te redden. Wij zijn niet dankbaar jegens een
mensch die ons goed doet uit zuiver toeval; dankbaarheid onderstelt,
dat het genot gewild is. Om dezelfde reden rekent een beweldadigde
met motieven. Zooals Hutcheson opmerkt: „een weldaad van een gever,
voor wien wij geen zedelijk respect voelen, of afgedwongen door ge
weld, of bewezen met een bedoeling van eigenbelang, maakt niet werke
lijk welgezind; ja, zij kan verontwaardiging wekken!"
De objecten jegens welke niet-moreele boosheid en dankbaarheid ge
voeld wordt, zijn dus naar hun algemeene natuur precies gelijk aan
die, welke de subjecten van het zedelijk oordeel zijn. Daarmee is het
vergeldend karakter der zedelijke emoties zeer waarschijnlijk gemaakt.
Neen en Ja
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En voor het overige is het bewijs te vinden in The Origin, etc., waar
van het grootste deel gewijd is aan een gedetailleerd onderzoek van de
zedelijke waardeering der bijzondere gedragswijzen. Aldus Westermarck.
En hij heeft recht zoo te spreken. Ook wie allerlei twijfel voelt op
komen, moet toestemmen dat nooit in de ethiek zoo overvloedig bewijs
materiaal is bijeengebracht. En ik kan mij moeilijk voorstellen, dat het
materiaal bij objectieve beschouwing geen indruk op hem zou maken.
Het is duidelijk, dat op dit standpunt: De verscheidenheid der zede
lijke oordeelvellingen (H. 7), waarover zooveel geschreven is, voor
een deel schijn moet zijn. De zedelijke oordeelen hebben immers alle
dit kenmerk gemeen, dat zij reacties zijn op wils-uitingen als oorzaken
van pijn of genot. Tweeërlei schijnbaar verschil, waarbij het zedelijk
oordeel innerlijk hetzelfde blijft, is hierbij mogelijk. Het eerste betreft
de reeds besproken kwesties, welke daden werkelijk uitingen van den
wil, het karakter zijn. Dat is een zaak van kennis, inzicht. Bij ver
ruiming van inzicht zal dit verschil zich tot een minimum gaan be
perken. Het tweede heeft betrekking op verschil in omstandigheden en
levensvoorwaarden, waaruit verscheidenheid van opvatting over ge
lijke gedragslijnen en haar gevolgen voortvloeien. B.v. veel nomaden
stammen vinden geoorloofd en goed om oude en ziekelijke personen
te dooden of in den steek te laten. Dat is geen wreedheid. De ouden
kunnen niet meekomen op den marsch; en bovendien lijkt het bij den
dikwijls schamelen voedselvoorraad redelijker, dat zij sterven dan de
jongen en krachtigen. Zoo ongeveer ook met het dooden van kinderen.
Of met het menschenoffer: de dood van één wordt geacht het behoud
van velen te zijn, enz. In dit alles behoeft aan geen wezenlijk verschil
van oordeel te worden gedacht.
Anders is het met verschil van opinie door verschil in omvang en
kracht van het altruïstisch gevoel. Deze variaties staan in organisch
verband met het zedelijk oordeel zelf. Hiertoe behoort o.a. de be
oordeeling van de gezindheid jegens vreemdeling en vijand. Tegenover
den vreemdeling gold oudtijds vaak alles voor geoorloofd. Het Latijnsche hostis beteekende oorspronkelijk vreemdeling, en het Duitsche
Elender buitenlander. Gedurende de middeleeuwen schijnt men over
heel Europa stilzwijgend overeen gekomen te zijn, dat elke vreemde
geschapen is met het doel om uitgeplunderd te worden. Wraakgevoel
is zoowel geprezen of toegelaten als afgekeurd. Deze en andere wisse
lingen in het oordeel varieeren met de verenging of verruiming van
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het altruïstisch gevoel, waarvoor weer verschillende oorzaken zijn, die
Westermarck op ettelijke bladzijden bespreekt.
Liever dan hem te volgen op den weg van deze uiteenzettingen, die
mij soms te theoretisch zijn, geef ik nog het voorbeeld van een deugd,
waaraan hij laat zien, hoe onderscheiden emotioneele factoren in de
vorming van een oordeel kunnen betrokken zijn. Daaruit volgt dan
meteen, dat de deugd niet zoo iets absoluuts, abstract-redelijks is, en
kan varieeren in qualiteit en kwantiteit naar gelang de eene of de
andere factor op den voorgrond saat of verzwakt en verdwijnt. Het
is de zoo vaak behandelde waarheidsliefde. Iets nieuws valt er kwalijk
over te zeggen, maar door de manier maakt Westermarck het onderwerp
levend. Hij kijkt achter de veroordeeling of lof en merkt iets anders
dan het louter formeele, iets levends. Er blijken in de eerste plaats
utilistische gronden te zijn. Wie een „leugen", d.i. een opzettelijke on
waarheid vertelt, doet in 't algemeen kwaad aan een ander persoon;
zijn daad wekt bijgevolg sympathetische ergernis en wordt een object
van zedelijke afkeuring. Menschen zijn geneigd te gelooven wat hun
verteld wordt, maar zij houden er ook van de waarheid te weten;
hoogere dieren kennen al nieuwsgierigheid. Zij stooten zich daarom
aan bedrog, dat hen hierin belemmert. Vooral, het is voor ons van
groote beteekenis de waarheid te kennen; dwalingen kunnen leiden
tot onvoorziene gebeurtenissen, die schadelijk zijn voor onze belangen.
Bovendien, als wij bedrogen zijn krijgen wij het vernederend gevoel
dat een ander persoon ons gedrag aan zijn wil onderworpen heeft. Een
leugen is een wonde voor onze ijdelheid, een beleediging voor een man
van eer. Hoe meer ellende uit een bedrog voortvloeit, des te feller is
het oordeel; een teeken, dat utilistische overwegingen meewerken. Maar
ook in schijnbaar onbeduidende gevallen begeert de nadenkende geest
waarachtigheid. Kleine bedriegerijen, achterbakschheid en slinksche stre
ken ondermijnen het wederzijdsch vertrouwen. Dergelijke overwegingen
eischen eenig nadenken en vooruitzien, daarom heeft intellectueele ont
wikkeling een tendens om den nadruk op de waarheidsliefde te ver
sterken. Op een primitief stadium vertelt men vaak zonder erg een
onwaarheid om iemand genoegen te doen; men denkt er niet bij na.
Dit utilistische is echter niet de eenige emotioneele grond der beoor
deeling. Wij ergeren ons ook aan onwaarheid, omdat zij ons direct
antipathiek is. Liegen is een goedkoope en laffe methode om een on
verdiend voordeel te verwerven, en is bijgevolg in minachting, waar
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moed gerespecteerd wordt. Het is het wapen van de zwakken, de
vrouw en den slaaf. Dit kleine, onwaardige, laffe maakt de beschuldi
ging van leugen tot een zoo erge aantasting van eens menschen eer;
voor eer is immers juist typisch kracht en waardigheid. Zoo werken
onderscheiden emotioneele factoren samen; zij constitueeren samen een
varieerende „waarheidsliefde".
Een beroep op voortgaande ontdekkingen, of op „welopgevoede en
nadenkende personen" is onvoldoende om die emotioneele verschillen
op te heffen. Men heeft vaak een parallel getrokken met de wis- en
natuurkunde en andere wetenschappen. Daar bestaat ook verschil, zelfs
een ontzaglijk verschil van nu bij vroeger, en niemand twijfelt aan
de ééne waarheid. Het is inderdaad zoo; hiermee vergeleken is het
onderscheid in zedelijke denkbeelden zelfs heel gering. De oorzaak van
het verschil is echter fundamenteel anders, en daarmee vervalt de
parallel. De intellectueele ontwikkeling schrijdt voort door ontdekkingen,
toevoeging van kennis; de veranderingen van de zedelijke opvattingen
zijn in 't geheel geen ontdekkingen, het zijn golvingen die het gevolg
zijn van meer of minder varieerende reacties der zedelijke emoties.
Er is wel conflict tusschen de zedelijke overtuigingen van „welopgevoede
en nadenkende personen", wier kennis grondslag gelijk is, en zelfs tus
schen de zedelijke „intuïties" van wijsgeeren; een conflict dat onver
zoenlijk blijkt te zijn.
In twee hoofdstukken poogt Westermarck ten slotte den emotioneelen
achtergrond aan te wijzen van de theorieën, die den emotioneelen oor
sprong der zedelijke denkbeelden ontkennen. De emoties worden for
meel uitgewezen, maar hebben intusschen een werkzaam aandeel bij
de vorming zelf der theorieën. Kant b.v. neemt zijn toevlucht tot den
onpartijdigen redelijken toeschouwer, die geen genoegen kan vinden in
den aanblik van ongestoorden voorspoed bij een wezen zonder een
enkelen trek van zuiveren en goeden wil. Om een juisten indruk van
deze zorgvuldig analyseerende hoofdstukken te geven zou ik veel te
uitvoerig moeten worden; daarom volsta deze enkele opmerking, waar
mee ik mijn overzicht besluit.
Aan het beredeneerd verslag zullen wij geen uitvoerige beschouwingen
toevoegen. Zulke beschouwingen hebben meestal de strekking aan te
toonen, dat de referent het wat beter weet en de oplossing der pro
blemen gevonden heeft. Daar ik mij sterker bewust ben van de on
zekerheden dan van de zekerheden in de wetenschappelijke ethiek
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bestaat hiertoe bij mij geenerlei lust. Waarmee ik weer niet zeg, dat
mijn geest nooit in verzet kwam. Dat kan moeilijk anders, als men
zelf over de kwesties heeft nagedacht. Bovendien, Westermarck's boek
is niet énkel een empirisch onderzoek. Er wordt vrij veel in getheoreti
seerd, b.v. over den wil; en in die theorie spreekt zijn eigen geestelijke
wereld, waarvan de mijne in menig opzicht afwijkt. De ethiek raakt
ons nu eenmaal in alles; de geheele persoon met al wat in hem leeft,
godsdienstig en maatschappelijk, is er in betrokken. Daarom waar
deer ik Westermarck het meest, waar hij het over iets bepaalds heeft.
En dat is gelukkig dikwijls het geval. Om die reden vooral vind ik
het een zeer bijzonder boek. Westermarck kent den mensch, den leven
den mensch, bewegelijk, gevoelig, nooit los van anderen, en uit dien
samenhang geestelijk gevoed; zelf op zijn beurt voor hen oorzaak van
genot en pijn. Die wisselwerking, stijgend tot onzelfzuchtig reageeren
op pijn en genot van menschen, is belangrijk; méér ook dan alleen maar
belangrijk; en ware dankbaarheid, waarmee wij geneigd zijn den grond
slag van zijn ethische theorie te omschrijven, is een parel onder de
deugden. Maar waar blijft het „ik"? Zijn wij een schakel in de eindelooze keten van dingen, die pijn doen of genot geven? Ik weet niet waar
ik las: „Ik ben naamloos, onbelangrijk, moest hij zeggen." Het is zoo:
naamloos, maar om iets te zijn in gemeenschap, toch een „ik", juist
daardoor. Dat mis ik in Westermarck. Zijn ethische opvatting lijdt aan
het euvel van de meeste sociologische theorieën, het individu komt in
verdrukking; leven uit een algemeen altruïsme, willen en doen voor
anderen, is alles. En dat is niet alles. Zelf dienen wij eerst iets te zijn.
Wat wij praesteeren, wie berekent het? En wie houdt het uit, als hij
oprecht zijn doen overziet, naar motieven en resultaten? Meer dan het
doen, hoe uitstekend activiteit ook is, is het zijn; is het „ik". Ik meen
dit te kunnen toelichten met een stuk uit een gedicht van Sorley, Such
is death, al past het hier niet geheel misschien.
Ghosts do not say,
„Come what was your record when you drew breath?"
But a big blot has hid each yesterday
So poor, so manifestly incomplete.
And your bright Promise, withered long and sped,
Is touched: stirs, rises, opens and grows sweet
And blossoms and is you, when you are dead. —

III
HET GEWETEN
Een en ander maal schreef ik reeds over „het geweten"; en, ronduit
gezegd, ik heb er genoeg van; en ik zou mij niet nogmaals er toe
zetten, als ik in het woord niet uitgedrukt vond het individueel-persoonlijke, dat naast het sociologische in deze studiën een plaats moest
hebben; zoo goed en zoo kwaad het gaat neem ik daarom in dit
hoofdstuk „het geweten" tot grondslag van redeneering. Ik beproef
hierbij uit te gaan naar het positieve, het „Ja", maar zoo ooit, dan is
hier het „Neen!" het eerste. Het geweten zegt immers: „Halt! Doe
niet!" Of beter nog: „Gij deedt wat gij niet moest!" Ook in anderen
zin is „neen" onvermijdelijk, namelijk bij toetsing en afwijzing van
opvattingen en theorieën, die een geweten vormen en als absoluut decreteeren, maar waaraan geen werkelijkheid beantwoordt. En heeft „ge
weten" zelf geen critiek noodig? Wat er voor doorgaat en met meer
of minder recht zoo mag heeten (wie beslist over de grilligheden der
taal?) dwingt niet altijd respect af. Soms zijn wij geneigd een loopje
met het geweten te nemen, om het moreel-doen, het steriel moraliseeren.
En niet zelden krijgen wij van menschen den indruk, dat voor hen
het eerst-noodige is van gewetens-werking bevrijd te worden, zij sluit
hen op in zich zelf, verlamt hun innerlijk, en wat er aan mogelijkheid
in hen was kwijnt en sterft. — Dat negatieve geeft aan elke bespreking
van „geweten" iets onbevredigends, en zelfs iets onbehagelijks; daar,
in het geweten op zich zelf, is het niet wat wij zoeken.
Laat ik beginnen met een boutade uit een vergeten, onbelangrijk boekje
van Herman Heyermans (De roode flibustier); het is een levendige en
juiste teekening van wat de meesten wel als geweten leerden kennen.
,,'k Ben waarlijk liever rechter over anderen dan over mijzelf. Jn Kwaad
geweten is je venijnigste overbuurman, beloert je zonder pardon, be
gint midden in de nacht te redeneeren ... te redeneeren ... te rede
neeren. (O, dat wanhopig, opdringend, listig, aansluipend geredeneer
met dien verborgen, zich altijd correct-gedragenden, edelwillenden, dooren-door fatsoenlijken meneer in je binnenste!), hindert je bij je werk,
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morrelt voortdurend in 't kniezend-smeulend vuurtje van 'n geniepigknagende knorrigheid.
Maar in zekeren zin is dat kwaad geweten beter, omzichtiger, verschoonender dan Jn kwade (publiek geworden) daad, omdat je 't ten
slotte met je geweten op 'n onderhandsch accoordje gooit.
Je blijft met z'n tweeën alleen. — Je ziet met de jaren door de vin
gers. — 't Is zoo'n massa-aflaat van vergetel- en herstelde evenwichtig
heid.
Als geen bemoeizieke derde zJn neus in de gesprekken tusschen jou
en voornoemden door-en-door fatsoenlijke steekt, loopt het met een
sisser, een legaat, een steun voor liefdadige doeleinden en rijeerder der
gemeenschap vruchtdragends af.
Misschien ben ik niet de eenige met een wormstekig geweten . . . niet
de eenige wien 't gelukt is booze dingen van gister en eergister zoetjes
an, onder 'n saus van gladgestreken woorden, eendagsargumenten, als
'n neepjes-muts zoo wel geplooide leugens en duimdik gevernist zelf
bedrog, zonder burengerucht in den familie-kelder bij te zet
ten."
Daar zijn de drie elementen: geweten-ik-de derde, die wij meer zullen
ontmoeten. In de meest uiteenloopende combinaties komen zij bij de
gewetens-verschijnsels voor. Waar is het waardevol geweten? Het ge
wone geweten, met alles daar om heen, zullen wij niet zoo betitelen;
en het wordt ook niet zoo door er een godsdienstig tintje aan te
geven. Luther, de gewetens-man, was veel te gezond om van innerlijke
onrust, broeden over tekortkomingen, enz. iets verhevens te maken. Hij
wist uit eigen ervaring, dat daar geen leven in is; door die ervaring
werd hij juist de Hervormer. Hij gebruikt eens dit aardige beeld: „Het
geweten is zoo wijs als een gans. Een gans wil eigenlijk door vliegen
ontvluchten, maar in de praktische ontmoeting met den wolf probeert
zij het door loopen. Evenzoo loopt de mensch, die door Gods toorn
in het nauw gedreven wordt heen en weer en doet in zijn angst dit en
dat in plaats van Gods woord te hooren". — Als een gans, zoo zijn
ook de deliberaties met eigen ik, als er niets bij komt, iets dat een
mensch er boven uit heft. En een roddelende derde maakt het niet
beter.
Anderen, van heel anderen geest dan Luther, maar die hierin dichter
bij hem stonden, dan zij zelf misschien dachten, hebben over geweten
zich nog veel ongunstiger uitgelaten. Volgens Bertrand Husselt is
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gewetens-angst in haar eenvoudigste vorm vrees om ontdekt, gestraft
of uitgebannen te worden; en gewetens-pijn heeft in praktisch ieder
geval tot oorzaak de lessen, die wij, toen wij zes jaar waren, van moe
der of kindermeisje hebben ontvangen. En daar zeer groote gedeelten
van die infantiele lessen alle redelijke grond missen, is het goed daar
af te komen, door bezinning er ons los van te maken. Hier is dus
„geweten" geheel de bange, onnoozele gans. (The conquest of happiness,
p. 96 v.v.) — Russell zegt gezonde waarheden, maar zijn redelijk
optimisme detoneert toch wat in onze wereld. Hij heeft gelijk, als hij
waarschuwt tegen de zelf-concentratie in de moraal; wij hebben noodig
het objectieve en actieve. Als hij echter zijn boek eindigt met dit
woord: „In zulke diepe instinctieve eenheid met den stroom des levens
wordt de grootste vreugde gevonden", dan vragen wij, behalve naar
den in zich zelf niet zoo duidelijken zin der woorden •. Is die eenheid
er van zelf? Is er niet een geweldige afstand tusschen ons en wat wij
ons als het beste voorstellen? Zijn wij zoo? Wie de laatste vraag
zonder aarzelen bevestigt is een uitverkorene. — Zelfinkeer kan nog
iets anders zijn dan zich infantiele lessen te binnen brengen. — Op
één plaats drukt Russell zich eenigszins anders uit; daar is iets van
de breuk in ons. Hij zegt: „En misschien is de ziekte een noodzakelijke
trap in de geestelijke ontwikkeling. Ik ben geneigd te denken, dat de
man, die daar door heen gekomen is met hulp der rede, een hooger
niveau bereikt heeft dan hij die nooit noch de ziekte noch de genezing
ervaren heeft." Zoo ongeveer zou ik ook zeggen: wij moeten het ge
weten kennen om van het geweten bevrijd te worden. (Paccata conscientia) „Geweten" en „moraal" zijn het hoogste, het laatste niet.
Dat Westermarck het individueel-autoritatieve van „geweten" niet hoog
stelt, laat zich vermoeden. „Het goed geweten beteekent de afwezig
heid van een slecht geweten. En wat het slecht geweten aangaat kunnen
wij, meen ik, instemmen met Leslie Stephen, dat „de meeste menschen
niets gemakkelijker vinden dan zijn knaging te onderdrukken, wan
neer niet een onmiddellijk slecht gevolg, of de verachting en afkeer van
hun naasten voortdurend het venijn indruppelt." En hij citeert van
Kant over „de gewetens-vrede van zoo vele (in hun eigen oog ge
wetensvolle menschen), wanneer... zij slechts het geluk hadden aan
kwade gevolgen te ontkomen".
Er zou meer van dien aard te zeggen zijn. Met respect voor gewetens
uitingen moeten wij karig zijn; wij dienen eerst te weten, waaruit zij
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voortkomen en hoe zij zijn. Geweten, omdat het de daad betreft en
dikwijls vooral de gevolgen van de daad, is een zeer gebrekkige waarde
meter voor de fijnheid en zuiverheid van 's menschen zedelijk gevoel.
Het is niet zoo: hoe meer geweten, des te fijner zedelijk gevoel. Er
is zelfs een groot gevaar in. Wie „het vergif indruppelt" vermeerdert
angst en druk, werkt aan den ondergang van een mensch. Daarom
kon zelfs gezegd worden: „Heeft de eigengerechtigheid haar duizen
den verslagen, het slecht geweten heeft zijn tienduizenden verslagen".
Dat is het heillooze van kwaad spreken, ook als er een grond van waar
heid is.
In dit alles geef ik Russell, Westermarck, en wie verder huns geestes
zijn, gelijk. Maar ik heb tegen hen wat ik niet beter weet uit te druk
ken dan aldus: zij staan mij te vast in intellectueel-zedelijke hoogheid.
Hun levensopvatting is zoo rechtlijnig; zware conflicten schijnen zij
niet te kennen. „De profundis clamavi ad te" is niet voor hen. Zij zijn
de gezonden, en ik zeg dit nu niet met ironie, nog minder met een
soort van minachting; dat ligt mij heel ver; maar ik meen, dat het
menschelijker is dit wel te kennen. Er is toch ook „geweten", dat
meer is dan herinnering aan „infantiele lessen": rook niet, drink niet,
vloek niet, enz. of vrees voor directe kwade gevolgen, en waar wij
ons niet boven stellen, zelfs al zou er een angst-element in zijn; het
tragische is immers inhaerent aan het menschelijk bestaan.
Een paar voorbeelden, alleen om te doen zien, dat er gewetens-uitingen
zijn, d.w.z. uitingen waaraan de meesten dien naam zullen toekennen,
die niet passen bij Russell's verklaring. — In een welbekende passage
van Augustinus' Belijdenissen lees ik: „En de dag was gekomen, waarop
ik mij in mijn naaktheid zag en mijn geweten in mij mij toeschreeuwde:
„Waar is mijn tong? Gij zeidet immers, dat gij wegens de onzekerheid
omtrent de waarheid den last der ijdelheid niet wildet afwerpen? Zie,
nu is zij zeker en nog drukt die last u . .." Zoo knaagde het in mijn
binnenste, en ik werd hevig ontroerd door verschrikkelijke schaam
te ..— Daar treed ik terug: Augustinus in de eenzaamheid, over
weldigd door een macht die sterker is dan hij, die hooger is dan hij,
en: Augustinus die gekeerd is tegen zich zelf, want: mijn geweten,
zegt hij. — Hier is iets aangeduid, meer ook niet; een theorie is er
niet aan te verbinden; ik zie er b.v. niet, om een definitie van een
geleerde te gebruiken: „De zedewet, die zich in het geweten uit
spreekt, eenzelfde in allen naar dezelfde wetten werkend geweten";
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zoo'n beschrijving zou ik dor en levenloos vinden, en ook onjuist; was
Augustinus' crisis een vergrijp tegen de algemeene zedewet? — Ander
voorbeeld. Schwartzkoppen, de militaire attaché in Frankrijk ten tijde
van de Dreyfusz-zaak, in 1916 van het front teruggekeerd, roept op
zijn sterfbed in ijlkoortsen: „Franschen, luistert naar mij! Alfred Dreyfusz is onschuldig!" — Gewetens-werking zullen wij dit waarschijnlijk
noemen. Moeten wij zeggen: werking van het geweten, dat onder
scheidt tusschen goed en slecht en waarin de zedewet zich uitspreekt?
Was dit een oordeel: gij hebt slecht gedaan door tot nu toe te zwijgen?
Zat in de ijlkoortsen de zedewet over hem ten gerichte? Dit is theoretiseeren, en die theorie is twijfelachtig. Maar allen respecteeren wij wat
in die uiting van Schwartzkoppen aan den dag komt als een getuigenis
van hoogere orde, een protest, een angst-kreet.
Een aanwijzing in dezen zin geeft Martin Kahler in zijn van 1878
dateerend, maar nog niet verouderd boek, rijk aan waardevolle opmer
kingen van een fijn denkend man. Hij zegt: „Het bewustzijn van de
onontkoombare verantwoordelijkheid van den enkeling tegenover een
hem innerlijk openbaar wordende orde, dat is immers wat met den naam
geweten aangeduid werd." Daar is een heel juiste gedachte in. Ge
weten zooals wij ons dat het liefst voorstellen, en soms bespeuren als
iets dat eens menschen karakter doortrekt, staat in nauw verband met
„verantwoordelijkheid", „zich verantwoordelijk weten". Zeker geen
ziekelijk, infantiel verschijnsel. — Alleen moeten wij ook hier uit geen
definitie van bet geweten willen halen. Het bewustzijn van „onont
koombare verantwoordelijkheid" is niet een algemeen of ook maar veel
voorkomend verschijnsel onder ons, waarin slechts de uitzonderingen,
de zedelijk abnormalen, de zieken te kort schieten. En het geweten
heet naar gangbare voorstelling toch ieders bezit.
Is een definitie mogelijk? Wij kunnen ook vragen: bestaat bet geweten?
Ik zou nu voor het antwoord kunnen verwijzen naar mijn Realistische
Ethiek. Dat zou mij aangenaam zijn; ik kon dan het critische, altijd
onbevredigend, ofschoon noodzakelijk, laten liggen. Maar ik meen op
mijn critiek van het gewetensbegrip nog een oogenblik te moeten terug
komen, van wege het schier onuitroeibare misverstand, dat op dit punt
blijkt te bestaan. Velen zien de critiek op het populaire begrip voor
scepticisme aan, en zij trekken er zelfs gewaagde conclusies uit over uw
wankelmoedigheid. Als er van geweten geen absoluut weten is, en wij
daar niet op bouwen, wat blijft er dan over; wordt niet alles wankel
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onder onzen voet? Zij vergissen zich; heel iets anders is scepticisme
ten aanzien van het gewetens-begrip dan geestelijk scepticisme in het
algemeen; het laatste kan er mee gepaard gaan, het is er geenszins
vast mee verbonden. Er zijn gewetens-menschen in den besten zin van
dat woord, die nooit van geweten spreken; en personen met een zéker
positief gewetens-begrip zou ik om die reden nog geen gewetensmenschen willen noemen.
Ik poneer: een definitie is niet mogelijk; het z.g. gewetens-begrip is
i veelzinnig en verwarrend; m.a.w. bet geweten bestaat niet. Een bewijs
is moeilijk te geven; wij kunnen slecht aantoonen, dat iets er niet is.
Tegenover het Neen van den een staat het Ja van den ander. Langs
indirecten weg is echter wel iets te bereiken. Wij kunnen de gewetens
opvattingen toetsen van hen, die meenen in staat te zijn het geweten
voor ons bloot te leggen, en in een definitie te bepalen. Ik ga niet diep
in de geschiedenis terug; het aantal gewetens-theorieën is legio. Liever
neem ik een paar opvattingen van recenten datum, die niet van de
eersten de besten zijn. Blijkt hierin de schijnbare duidelijkheid van
het geweten confuus te zijn, dan is nog niets bewezen, maar een
sterke aanwijzing is er wel in.
Prof. Jalders in zijn boek Het geweten meent, dat hij ons het ge
weten heeft laten zien, als wij door hem geconfronteerd zijn met eenige
voorbeelden van wat men gewoonlijk gewetens-uitingen noemt. Het ge
weten is er, daar vóór u in de projecties der wereld-litteratuur; wij
weten er niet alles van, veel blijft raadselachtig, maar met de methode
der diepte-psychologie kunnen wij in aard en wezen doordringen; de
zaak is er en met haar de taak. — Is het zoo? Is daar het geweten
voor ons neergelegd? Is daar het geweten vóór ons gelegd met onmis
kenbare duidelijkheid? Ik toets enkele voorbeelden.
Is Oedipus een goed voorbeeld van een gewetens-geplaagde? Zien wij
daar het geweten majestueus en scherp-omlijnd? Stellig niet, als wij
ons houden aan de bepaling die Aalders elders geeft: „...de tolk
der waarheid, die ons het verschil van goed en kwaad met het gezag
van een rechterlijk vonnis doet beseffen." De tolk der waarheid! Maar
Oedipus wist niet, dat hij zijn vader doodde en zijn moeder huwde;
en hij kon dat niet weten. Het niet-geweten-hebben op zich zelf moge
al niet verontschuldigen, het niet-kunnen-weten verontschuldigt wel. El
ders lezen wij: „Het geweten zegt onmiddellijk: dat behoort niet. En
als wij geen gehoor geven, knaagt het aan onze zielsrust en bederft
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onze levensvreugde". Het is de traditioneele-populaire voorstelling. Van
dit geweten echter zie ik niets bij Oedipus. Het geweten zei niets bij
hem, nóch vooraf, want het dooden van een vreemdeling telde niet
bij de ouden, nóch daarna. Er is geen persoonlijke schuld; onwetende
heeft hij de goddelijke wetten overtreden; daarvoor moet hij boeten;
en dat is juist het tragische. Hij komt dan ook niet tot inkeer; hij
ondergaat de straf als den wil der goden, maar in Oedipus Coloneus
verheft hij zich daarboven; daar verwijt hij zich slechts één ding: dat
hij ooit in overmatig zelfverwijt zich de oogen uitstak. (Zie bij Jeb,
Oedipus Coloneus, Introd.). Hij heeft niets gedaan, dat oproept tot
berouw; hij was een passief instrument in de hand der goden, die hem
kozen om hun wil te toonen.
In het woord van Kaïn: „Het zal geschieden, dat ieder die mij vindt
mij zal doodslaan" ziet Prof. Aalders een „diep-menschkundige teekening van den toestand van een mensch, die allen en alles tegen zich
heeft, omdat hij buiten de orde is getreden, die voor allen en alles
geldt." Legt hij daar niet te veel in van zijn eigen gedachten? Vooraf
gaat: „Daar is een stem van het bloed uws broeders, dat tot mij roept
van den aardbodem." Het bloed roept om wraak, en daarom vlucht
Kaïn. Dat is toch wel iets anders dan het inzicht, dat hij buiten de
orde is getreden, die voor alles en allen geldt.
Van het Paradijs-verhaal geldt hetzelfde. „Ik hoorde Uw stem in den
hof en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij." Dat is
„het geweten", zegt Prof. Aalders. Men zou er uit opmaken, dat „want
ik ben naakt" een uitvlucht is. Maar het is klaarblijkelijk niet zoo. Er
volgt: „Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij
van dien boom gegeten, waarvan ik u gebood, dat gij niet eten zoudt?"
Zij weten, dat zij naakt zijn doordat zij van de vrucht van den boom
hebben gegeten; en daarom vreesden zij God te zien. Zelfs in het
bekend verhaal van David en Nathan, dat de schrijver eenige blad
zijden verder citeert kan ik geen teekening zien van het algemeen menschelijk geweten, voor elk hier zichtbaar en door ieder herkend. „Gij
zijt die man," zegt Nathan. En David roept uit: „Ik heb gezondigd
tegen den Heere." Men vergete niet, dat Nathan nog heel wat meer
zegt dan die paar woorden; hij herinnert aan Gods weldaden en ge
boden en eindigt met de strafaankondiging: „Daarom zal het zwaard
nimmermeer wijken van uw huis; en hoewel gij het in het verborgen
hebt gedaan, zal ik het doen in het openbaar voor de oogen van gansch
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Israël." Is David's uitroep daarna nu gewetenswerking, dezelfde b.v.
als bij Macbeth? Staat zonde-besef gelijk met gewetensangst?
Veel juister lijkt mij wat Prof. Aalders een twintig bladzijden verder
opmerkt: „Als het woord geweten in het O.T. ontbreekt, is dit geen
armoede van taal. Het is slechts zoo te verklaren, dat in het O.T.
de mensch in al zijn geestestoestanden en levens-verhoudingen onmiddel
lijk tot God in betrekking staat. Hier is geen plaats voor eenige instantie,
die als 't ware tusschen beiden in staat, een getuige, een rechter, iemand
die het vonnis uitvoert. Het is rechtstreeks God, die den mensch aan
spreekt, tot de orde roept, beschuldigt en vonnist." Zoo absoluut zou
ik niet durven spreken; ik denk aan Jozefs broers die onder elkaar
zeggen: „Waarlijk, dit hebben wij verdiend aan onzen broeder...",
daar is wel wat wij geweten plegen te noemen. Intusschen staan wij
hier voor het merkwaardige feit, dat volgens Aalders het geweten er
is in het O.T. bij Adam, Kaïn, David, en dat het geweten er niet is.
Ik voer dit niet aan om Aalders op een tegenstrijdigheid te betrappen.
Er blijkt alleen uit, hoe gemakkelijk zelfs de besten in de war komen,
wanneer zij meenen het geweten direct als iets aan ieder duidelijk te
kunnen aanwijzen, waarna wij dan zonder vrees voor misverstand
er over mogen redeneeren met elkaar.
Men sta mij toe nog een positief bewijs te geven, dat het niet gaat. Ik
neem twee uitspraken: de eene weer uit Prof. Aalders' boek, de andere
van Prof. de Zwaan in: Jezus, Paulus en Rome. Aalders maakt de op
merking, dat het woord geweten in de Evangeliën niet voorkomt; zoo
min als in het O.T. en om dezelfde reden. „De prediking van het
komende rijk draagt een rechtstreeks religieus karakter." „De mensch
tot wien hij zich wendt, wordt als mensch zonder rest voor God opgeëischt, zijn hart, ziel, verstand en kracht. Hierbij is voor het geweten
als eigen grootheid geen plaats." Dat is plausibel. In de Bergrede staat
niet: Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet dooden,
maar uw geweten zegt u...; er staat: Ik zeg u ... Jezus spreekt als
machthebbende; hij vraagt gehoorzaamheid, en hij vraagt haar niet
om des gewetens wil, maar opdat zij, die hem hooren, het oordeel
mogen ontvlieden en Gods kinderen zijn.
Andersom Prof. de Zwaan, volgens wien het geweten bij Jezus een
centrale plaats inneemt. „Jezus legt niets op en bindt niemand. Hij
roept wakker wat bindt. De waarachtigheid, die Hij wekt, maakt den
mensch ziende. Dan zegt zijn geweten hem, dat de dienst van Gods
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wil juist van hem in vrije beslissing dit en niets minder eischt." (Jezus,
Paulus en Rome, bl. 39).
Evenwel, zoo absoluut als hij spreekt schijnt ook Aalders het niet te
bedoelen. Onuitgesproken zal het geweten in de Evangeliën overal
aanwezig zijn; dat ligt in den onvoorwaardelijken bekeerings-eisch op
gesloten. Dus nogmaals, evenals in het O.T.: het geweten is er niet
en het geweten is overal. Ja, dan begint het ons toch te duizelen. Dat
wordt er niet beter op, als ik de Zwaan uitleg hoor geven over „ge
weten" (bl. 20). Geweten is naar zijn meening „zedelijke intuïtie".
Scherp is die bepaling zeker niet, maar wij begrijpen nu althans, dat
hij kan zeggen: „De antieke suneidèsis en conscientia zijn heel iets
anders dan ons Westersche „geweten". „Niet dat de antieke mensch
gewetenloos zou zijn geweest, maar het hedendaagsche begrip „ge
weten" ontbreekt." Evenwel, hoe paradoxaal is die bewering!
Alle woordenboeken zouden verkeerd zijn. Dr Mulder mocht in zijn
boek De notione conscientiae quae et qualis fuerit Romanis niet van
„geweten" reppen. Kahler zou buiten de orde zijn; en zoovele anderen
meer van alle tijden. Het is zeer onwaarschijnlijk; ik geloof er niets
van; het woord geweten is historisch ten innigste verbonden met
suneidèsis en conscientiae, en het gangbare gewetensbegrip toont duide
lijke sporen van Griekschen geest. Veel dichter bij de waarheid is
Kahler, die aan den zedelijken ernst der Grieken de ontdekking van
het geweten toeschrijft, en de legende weerspreekt, alsof de Griek,
het vroolijke natuurkind, geen tijd had om een gewetensmensch te
worden. Wij begrijpen wel, waarom Prof. de Zwaan niet wil weten
van suneidèsis en conscientia, en daarin ga ik een heel eind met hem
mee, misschien ga ik zelfs verder; hij weert zich tegen het moralis
tische van het traditioneele gewetensbegrip. Maar dit geeft geen recht
om het verband met ons „geweten" te loochenen. Het Grieksche is
diep in onze cultuur doorgedrongen; niet het minst naar den kant van
de moraal; Leo Chestov kon wel eens gelijk hebben: Socrates heeft
„het goede" uitgevonden. Daarom trekken algemeene gewetens-bespieglingen ook schier onweerstaanbaar in die richting; ik bedoel: zoodra
men een gewetensbegrip, algemeen geldig en voor ieder gelijk, poogt
samen te stellen. Over het levende woord zoo dadelijk nog iets.
En „zedelijke intuïtie", is dat nu geweten? Achtte Luther het niet ge
raden om tegen zijn „zedelijke intuïtie" in te gaan? Drijfkracht der
Hervorming in ons land, lees ik, was „de drang naar troost en ver-
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zekerdheid van de in den bestaanden toestand der kerk, verwarde
conscientie"; de verlegen zedelijke intuïtie? Of als Willem de Clerq
in zijn dagboek klaagt over de „tyranniseering der gewetens door de
geweldige invoering van de vaccinatie", dan kon hem daarvoor in de
plaats onmogelijk „zedelijke intuïtie" uit de pen. Dit zijn enkele voor
beelden, zoo voor de hand genomen. Prof. de Zwaan, zooals vele
anderen, maakt „geweten" tot wat bij hem, bij het geheel van zijn
denkbeelden past, en ... komt in conflict met de werkelijkheid. Ik
zeg niet, dat zoo iets in het wilde gebeurt; er is bij alle constructie
wel iets in het woord, dat er aanleiding toe geeft; maar het is toch
niet geoorloofd dit het geweten, ons hedendaagsch geweten te noemen.
Er is heel wat reden om te twijfelen, of allen, die over het geweten
schreven en een theorie opstelden, hetzelfde voor den geest hadden;
bijna zou ik zeggen, als het niet al te oneerbiedig klonk tegenover
grooten en grootsten, of zij wel wisten, waarover zij het hadden; d.w.z.
wisten met zooveel duidelijkheid, dat ieder met voldoend inzicht bij
kennisneming zou zeggen: ja, daarover willen wij het hebben. Het is niet
het raadselachtige in elk geestes-verschijnsel, wat ons hier in de war
brengt; dat is er ook, natuurlijk, en in overvloedige mate; maar wij heb
ben het gevoel, dat het raadsel onoplosbaar is, omdat wij niet weten
waarop het raadsel betrekking heeft; de een bedoelt dit en de ander
dat, en beiden geven er den naam „geweten" aan; hoe zouden zij het
ooit eens kunnen worden? Zullen wij alle gewetens-theorieën, hoeveel
scherpzinnigheid en wijsheid er overigens in moge zijn, niet ten diepste
wantrouwen? Ieder toont ons een verschillend geweten: Kant's gerechts
hof-theorie, geweten bewustzijn van een inwendig gericht; „conscience"
bij Butler en Martineau, het direct en autoritair erkennen van goed en
slecht; het autoritatieve ideaal van Haberlin; de angstroep van het
„Dasein", die volgens Heidegger den mensch oproept tot schuldig zijn;
de zedewet, die zich in het geweten uitspreekt naar de populaire theorie
van velen, enz., voor mij een bewijs, dat wij met deze speculaties op den
verkeerden weg zijn. Het geweten is een sleutel, die past op alle
sloten.
Daarom is voorgesteld het woord geweten in wetenschappelijke dis
cussie niet te gebruiken; de verwarring is immers eindeloos. Geen amoreele ontkenners deden dit voorstel: Rothe en Ritschl kunnen daar
niet voor doorgaan; zoo min als Runze, die in het woord een ver
zamelnaam ziet. Geheel absurd zou weliswaar dit voorstel zijn, wan-
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neer wij moesten aannemen, dat het geweten als iets aanwijsbaars tot
de oorspronkelijke geestelijke inventaris van den mensch behoort, zoo
als hart, longen, enz., tot zijn lichamelijk bestaan behooren. Ik heb daar
Brunner's boek: Der Mensch im Widerspruch eens op nagezien. In
deze anthropologie moest dit centrale dan wel nauwkeurig geteekend
en de werking er van precies beschreven zijn. Stel u voor een anatomie
en physiologie, waarin het hart en de functies van het hart niet voor
komen of alleen terloops worden genoemd. Bij Brunner niets van dien
aard; alleen eens een opmerking b.v. in een bijlage over „Anknüpfungspunkt": verantwoordelijkheid, wat bij Luther geweten heet. Ook in
menige ethiek vertoont het woord zich niet of slechts sporadisch, en
wij missen het nauwelijks. Iemand zei tegen mij: Ik heb geloof ik
heel mijn leven nooit het woord geweten gebruikt. Dat kan dus, en
er is toch niets abnormaals aan hem. Dan vraag ik weer: hoe is dat
mogelijk, als geweten iets evidents is, dat ieder dadelijk ziet en uit
eigen ervaring kent?
Om al deze redenen wend ik mij van de theorie af en keer ik mij
naar het woord. Het loont zeer de moeite oplettend zich in woorden
te verdiepen. Wie er aan twijfelt en er enkel een grammaticale kwestie
of zelfs woordenzifterij in ziet, hem houd ik deze wijze uitspraak van
den ouden Max Müller voor: „Woordverschillen zijn niet, waarvoor
men ze soms houdt, enkel formeele, uiterlijke, nietige, toevallige ver
schillen, die men door eenvoudige opheldering of door verwijzing naar
een woordenboek kan opheffen. Het zijn verschillen, die uit de meer
of minder volkomen of juiste opvatting, die de woorden ten deel valt,
ontstaan; het is het denken, waarbij de fout ligt, en niet bij de tong
alleen." Ik vraag nu niet: wat verstaat een wijsgeer er onder in zijn
stelsel of ook een dominee in een preek, maar: wat versta ik er onder
bij spontaan gebruik, in een bepaald geval? Op die manier vinden wij
in elk geval iets reëels en levends. Ik neem alleen het belangrijkste.
In de eerste plaats, geweten is een vorm van zelf-beoordeeling. Wij
zeggen niet, dat iemand's geweten begint te werken, als hij op doen
en laten van anderen heeft aan te merken; geweten is onrust over
zich zelf. „Ik kan het niet met mijn geweten overeenbrengen" beduidt
niet: het past niet in het zedelijk bewustzijn of in de zedewet; het beteekent: mijn geweten verbiedt het mij, er zou een niet te verdragen
vonnis over mij gaan. Misschien zeggen wij er bij: ieder moet het af
keuren; maar dit algemeene ligt er niet direct in besloten. Anders kon-
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den wij immers ook nooit een geweten eerbiedigen, dat van het onze
afwijkt; en dat kunnen wij toch hoop ik. Er is altijd groot gevaar
in om zijn eigen geweten voor dat van den ander in de plaats te willen
schuiven, wij ondergraven zijn geestelijk bestaan, wij maken hem on
echt, wij leggen hem gewetenskwesties op, die de zijne niet zijn en hem
in de war brengen, of, en dat is het beste nog, tot verzet prikkelen.
Ik erger mij, als ik bij belangrijke vraagstukken het argument hoor:
het geweten zegt. Het komt immers hierop neer: Mijn geweten, of
wat ik voor mijn geweten houd (want wij vergissen ons hierin niet
zelden) zegt dat gij zoo en zoo moet handelen; gehoorzaamt gij niet,
dan zijt gij voor uw geweten verwerpelijk; ik doe het wel, en ben
niet verwerpelijk. Er is hierbij een zedelijk gevaar voor beide partijen.
Uw geweten kan door geen betoog ter wereld ooit mijn geweten wor
den; wel kan iemand door zijn persoon, door wat hij doet en is, en door
een band met zijn persoon als een levend geweten voor een ander zijn,
sterkend, opwekkend, verheffend; maar wie heeft die pretentie? En
wanneer iemand dien invloed heeft, is het nog goed daarmee behoed
zaam te zijn; hij schaadt zóó licht het eigene bij den ander, en persoons
verheerlijking is bijna onvermijdelijk.
Een tweede bijzonderheid is, dat „geweten" primair betrekking heeft
op de volbrachte daad; dus op iets van mij in het verleden. „Een alarm
signaal dat de verstoorde orde meldt," zegt Brunner. Ook Brunner
spreekt mij te absoluut over het geweten, hij geeft zooals vele anderen
vóór hem een bepaling, die de juiste zal zijn: ein Wissen um den
Widerspruch unserer Existenz als ganzer. Maar wel lijkt mij volkomen
juist de gedachte: geweten is in de eerste plaats aanklacht, beschuldi
ging. Iets op zijn geweten hebben, een slecht geweten, een goed ge
weten, deze en dergelijke uitdrukkingen zijn ondenkbaar, als niet te
voren iets gedaan is; zij zien terug, niet vooruit, en de aanklacht er
in is duidelijk merkbaar. Wanneer wij ons zoo uitdrukken: Mijn ge
weten zegt. .. dan stellen wij ons meer of minder bewust een daad
als voltooid voor, met de gedachte, dat wij haar afkeuren: ik zou mij
zelf moeten beschuldigen, ik zou het niet kunnen verantwoorden, als
ik zoo deed; ik zou daarna een „slecht geweten" hebben. Van het z.g.
„goede geweten" geldt, zooals Westermarck terecht zegt, toch wel
hetzelfde. Het „goede geweten" is een ontkenning van het „slechte ge
weten", het bewustzijn, een innerlijke verzekerdheid van vrijspraak
tegenover aantijgingen, een verruiming; zoo men wil, dus iets negatiefs.
Neen en Ja
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Zoodra het „goed geweten" meer wil zijn dan dit zekere besef van
vrijspraak op een bepaald punt tegen een bepaalde beschuldiging en
positief gaat worden, komt er iets bedenkelijks in. Zulk een onschuld
en zelfvertrouwen zijn alleen mogelijk, als er geen aanklacht is en
dus ... „geweten" tot een minimum is geslonken. In „geweten", ook
in het z.g. „goede geweten" klinkt altoos een beschuldiging mee, en
hoe gevoeliger, hoe fijner besnaard ook, een mensch is, des te meer
zal het zoo zijn. Daarom kunnen wij niet uit het geweten leven, wij
hebben iets anders noodig dat ons doet stand houden: liefde en ge
loof. Zoo men mij goed verstaat: wij moeten het geweten kennen om
van het geweten bevrijd te worden, te komen tot de paccata conscientia.
„Geweten" dus: van mij en over mij, en primair: afkeurend, aan
klagend. Veel verder zijn wij daarmee nog niet; het lijkt niets op een
definitie, en dat is, men zal het al lang begrepen hebben, ook niet de
bedoeling. Wel meen ik, dat wij door zoo ons te beperken en alle pre
tentie van een volstrekte theorie te laten varen, meer kans hebben
in een deel van ons geestes-leven door te dringen. Dat wij hierbij zeer
voorzichtig moeten zijn voel ik voortdurend; leven wil geleefd en niet
beschouwd worden; onze analyses vernielen zoo licht; maar wat zullen
wij zonder analyse? Blijven wij zonder haar niet in de willekeur van
allerlei abstracties steken? Kan zij niet ook een poort openen, die door
onze gedachte-spinsels versperd was?
Bij de analyse maak ik een oogenblik gebruik van de terminologie, die
Bremi in zijn boek: Was ist das Qewissen7 bezigt. In t algemeen
is in een terminologie meer vertoon van geleerdheid dan verheldering;
zij wordt noodlottig, als zij vastlegt wat geheel niet vast is, maar ter
wille van des wijsgeers systeem gefixeerd wordt. Maar niet altijd is
dit het geval; soms wijst zij samenvattend aan wat anders ontgaan of
spoedig vervluchtigen zou. En zoo vind ik bij het gewetensprobleem
Bremi's onderscheiding met de termen „StellunQnahme" en „Instant"
zeer bruikbaar. Dit zijn ongeveer de twee elementen, die ik daareven
poogde te beschrijven: van mij, het subjectief-persoonlijke, de persoon
lijke houding, het zich aantrekken, zich gebonden voelen; en het objec
tieve, over mij, de instantie waarvan men zich aantrekt, waaraan men
zich gebonden weet en die in de aanklacht schuldig stelt.
Bremi geeft van deze instanties een zestal voorbeelden: de moeder;
verplichtende kameraadschap; kerkelijke overheid waaraan men door
ambts-belofte en overtuiging gebonden is; beroepsplicht der waarachtig-
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heid; de naaste; God. Er zijn dus verschillende instanties; voor „ge
weten" is slechts noodig, dat een der instanties zich laat gelden en het
individu zich daaraan gebonden weet.
Twee voorbeelden mogen dit illustreeren. Het eerste heeft betrekking
op „de naaste". In een industrie-dorp heerscht werkeloosheid. C., zelf
niet door de crisis getroffen, ontdekt dat in zijn omgeving hongersnood
heerscht, dien hij niet vermag weg te nemen. Zijn recht op eigen eten
komt hem sinds dien moreel betwistbaar voor, hij kan zijn maaltijd
slechts met een onrustig geweten gebruiken.
Het tweede is godsdienstig bepaald. Tegen het eind van zijn leven
dicht Michelangelo dit sonnet:
Nun seh ich, wie geirrt von Lieb entglommen
Mein Geist, da er die Kunst in holdem Wahn
Zum Abgott machte, dem ich untertan.
Wo seid ihr Liebestraume jetzt, ihr schonen,
Da Tod, dem Leib gewisz, der Seele draüend
In doppelter Gestalt mir naher schreitet?
Nicht mahlen und nicht meiszeln stillt mein Sehnen,
Die Liebe nur, die selbst den Tod nicht scheuend
Vom Kreuz die Arme mir entgegenbreitet.
Twee instanties hier, en „geweten" in relatie tot elk van beide; in
beide gevallen kunnen wij van geweten spreken. Een ongeloovige zoo
wel als een geloovige kan zich bij werkeloosheid rondom in zijn ge
weten verontrust voelen; slechts een geloovige kan de woorden van
Michelangelo nazeggen. Zoo spreekt ook Paulus van „een onergerlijk
geweten voor God èn de menschen".
Hoofdzaak is dit: „Stellungnahme", ernstig nemen (zeggen wij niet
onwillekeurig: zich verantwoordelijk voelen?) èn instantie zijn nood
zakelijke elementen in wat wij met geweten bedoelen. Geweten is altijd
geweten voor, tegenover. .. Om allerlei redenen schijnt het mij goed
dit vast te houden. Wij zullen dan „geweten" b.v. niet verwarren met
zedelijk oordeel, besef van goed en slecht; dit besef zal er meestal
mee gepaard gaan, maar geweten is nooit eenvoudig toepassing van
dit besef op onze daden; dit besef is immers vaak van Platonischen
aard; „geweten" is er eerst bij de gedachte aan een instantie die ons
iets waard is, vooral: die wij respecteeren om haar macht over ons en
voor wie wij verantwoordelijk zijn; soms wijkt het besef van goed en
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slecht naar den achtergrond, de persoon in het eerste voorbeeld van
Bremi zal het gebruiken van een maaltijd niet zedelijk slecht gevonden
hebben; en evenmin zie ik in het sonnet van Michelangelo een zedelijke
veroordeeling van de kunst en de kunstenaars. Daarom wekt moraliseeren bij een kind geen geweten; liefde, gezag, gehoorzaamheid ver
mogen dat alleen. Begrijpelijk wordt nu ook, waarom wij niet elke
gewetens-uiting even hoog stellen; wij schatten haar naar de relatie
waarin zij ontstaat, naar wat in haar spreekt; een geweten kan zwak
(„ein blodes, verzagtes Gewissen", zegt Luther), toegeeflijk, angstvallig
zijn, scrupuleus bij nietigheden, buigend in alles en voor iedere in
stantie; en er kan veel, al te veel menschen-vrees in zijn. Angst is geen
graadmeter voor gewetens-fijnheid; daarom moeten wij ook niet van
geweten een soort boeman maken.
Wij komen tot de slotsom: geweten het allerpersoonlijkste, er zelf voor
staan, voor moeten staan, en: geweten niets zonder een instantie buiten
ons; „buiten ons", want terecht zegt Kant, dat de aanklager en aan
geklaagde niet dezelfde kunnen zijn, anders zou immers de aange
klaagde het altijd winnen! Geweten dus het meest eigene, en geweten
een echo, een antwoord.
Nu zie ik hier drie mogelijkheden. Wij kunnen aannemen, dat „ge
weten" voorafgaat, steeds in den mensch aanwezig, en als het ware
zijn waarmerk geeft aan de instantie, het antwoord rechtskrachtig maakt.
Maar wat blijft dan van de instanties over en de gebondenheid aan de
instantie? Spreekt de instantie slechts, en heeft ze in waarheid niets
over ons te zeggen? Het is niet waarschijnlijk; zie de opmerking van
Kant.
De tweede mogelijkheid is: geweten heeft zijn plaats tusschen beide,
deel hebbend aan beide, zooals b.v. Aalders in navolging van Calvijn
zegt aan het slot van zijn boek: geweten is niet-God, d.i. dus menschelijk, en het geweten is van God, dus goddelijk. Maar het geweten, dat
in het midden zweeft tusschen God en mensch is een onvoltrekbaar
begrip. Van God? Alles is immers van God, den Schepper, den Al
machtige; dit is geen onderscheiding. Niet-God? Maar de geheele
wereld, de mensch niet uitgezonderd is niet-God; God is transcendent;
dit evenmin is een onderscheiding. Van-God en niet-God, dat zegt iets
religieus-menschelijk, als geloofsuitspraak; het zegt niets als beschrij
ving van het geweten en zoo is het toch bedoeld. Ik kan er alleen bij
denken: tusschen God en mensch; waarbij het probleem terugkeert:
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wat is nu dat geweten tusschen God en mensch in? En zoo ad infinitum.
De derde mogelijkheid is: de instantie gaat vooraf, geweten ontstaat
door gebondenheid aan een instantie, door gezag, in vrees en liefde
aanvaard. Carl Standje (Hauptprobleme der Ethik) zegt: „Geweten komt
voort uit samenzijn met anderen en leidt tot ware verbondenheid met
anderen". Ook dit neem ik niet zoo maar over; het is te simplistisch,
te gemakkelijk. Het eerste zal wel waar zijn. Is geweten misschien
oorspronkelijk mee-weten? Weten door anderen, door hun afkeuring,
werkelijk of verbeeld en als juist erkend? En in het algemeen: de
instantie is eerst, het „Neen" tot den mensch. — Maar „geweten leidt
tot ware gebondenheid met anderen"? Men kan even goed zeggen:
geweten verwijdert van anderen; wie iets „op zijn geweten" heeft (ik
denk hierbij aan het vele, waarin menschen op de een of andere manier
elkaar te kort doen en zich daarna er van bewust zijn) is schuw, ont
wijkt of wordt boos; de band is er door verbroken. Bovendien, ge
weten is immers in zich een oordeel hooren tegen zich, een wroeten
in zich zelf, dus een geconcentreerd zijn op zich zelf, een verinner
lijking van den persoon; en daardoor het aller-individueelste. — Niette
min, er is waarheid ook in het laatste deel van Stange's bewering. Het
is de paradox in het menschelijk bestaan: „geweten" het aller-individueelste en „geweten" voorwaarde voor „ware" (op dit woordje ligt
nadruk) gebondenheid, voor wat er aan ware gemeenschap, hoe weinig
dat mag zijn, onder menschen is. Maar dan moet er iets bij komen,
waardoor het gif wordt weggenomen. In een grootsche hypothese be
schrijft Nietzsche het lugubere ontstaan van het „slechte geweten",
een tamelijk laat product van den menschelijken geest: de belemmerde
vecht-instincten die zich naar binnen richten. Dit neem ik er uit:
„. . . erst das schlechte Gewissen, erst der Wille zur Selbstmisshandlung giebt die Voraussetzung ab für den Wertb des Unecjoistiscken. —
Es ist eine Krankheit, das schlechte Gewissen, das unterliegt keinem
Zweifel, aber eine Krankheit, wie die Schwangerschaft eine Krank
heit ist." — (Zur Genealogie der Moral, Zweite Abhandlung, 18) Er
is geen „ware" gemeenschap zonder „geweten", zonder een oprecht,
soms vernietigend, oordeel over zich zelf in de relatie, waarin men zich
geplaatst weet; anders wordt de relatie vlak en ordinair. Diepere ge
meenschap is schuld-gemeenschap; door haar wordt de kloof, die altijd
weer ontstaat, overbrugd. „Alles vergeven is alles verstaan"; zoo keerde
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eens iemand, ik weet niet wie, de bekende spreuk: „Alles weten is alles
vergeven" om; en in de omkeering is meer waarheid; althans meer
waarheid in den zin van het Christendom.-Verstaan nu is begin van
gemeenschap, die dus door de vergeving wordt gewekt en gevoed; maar
vergeving is er niet zonder voorafgaande gewetens-druk. Zoo is dit
aller-individueelste en waarachtige gemeenschap ten innigste verbon
den. Dat heeft, geloof ik, ook Russell gevoeld.
Is dit niet de paradox in de Evangeliën, en ook bij Paulus? (Ik weet
geen beter woord dan paradox, maar het behaagt mij hier niet: ik
hoop op een goed verstaan van den lezer.) Jezus noodigt zich zelf
bij Zacchéus, den succesvollen tollenaar-afzetter, niet omdat hij res
pectabel is, maar tegen alles in; hij veranderde ook niet eerst, hij ver
anderde daarna; er staat zelfs niets van, dat Jezus ging öm hem te
verbeteren. — In Lucas 7 : 36-50, het verhaal van de boetvaardige
zondares in het huis van Simon den Farizeër, lezen wij (vers 47): „Haar
zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel
liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig
lief". Bij de Bussy vond ik een verklaring van dit woord, die in dezelfde
richting wijst; ik neem haar hier over. — „De veelvoorkomende uit
legging is: wie veel heeft liefgehad, hem zal veel vergeven worden;
maar zij is niet in overeenstemming met de vergelijking door Jezus
(41-43) gebruikt van de twee schuldenaars. Daar staat: „Wïen veel
vergeven is, zal veel liefhebben". En zoo laat zich ook vers 47 lezen:
„Haar zonden zijn haar vergeven; dat blijkt, want zij heeft veel lief;
gelijk wij zeggen kunnen: hij is rijk, want hij geeft veel weg; het veel
weggeven wordt dan verklaard uit het rijk zijn, en zoo ook het veel
liefhebben uit het veel vergeven zijn. Dan laat zich ook het laatste
gedeelte van vers 47 lezen zooals er staat: „Wien weinig vergeven
wordt, heeft weinig lief, hij zal weinig liefhebben". En wat hier op
de liefde wordt toegepast, kan van het zedelijk leven in 't algemeen
worden genomen: besef van, diep gevoel van Gods liefde tot ons zal
geheel ons zedelijk bestaan verhoogen en adelen. Dat niet met dien ver
stande, dat de mensch op elk oogenblik zijns levens van strijd of ver
zoeking zich Gods liefde zal herinneren, en dan zal zeggen: nu ben
ik ook verplicht zoo of zoo te handelen, maar dat het godsdienstig
gevoel als een stroom door onze ziel heengaat, en zoo ons zedelijk
bestaan heiligt, verheft."
Hoe Paulus worstelde met de gedachte kan men merken aan de ver-

HET GEWETEN

71

ontwaardiging, waarmee hij de lasteraars terugwijst, die hem toedichten:
„Laat ons het kwade doen, opdat het goede er uit voortkome". „Hen
treft met recht het oordeel Gods" (Rom. 3). Maar aan de Paulinische
theologie kan ik zoo terloops geen recht doen; het is ook slechts een
opmerking van mij.
In de verklaring van de Bussy treedt de gewetens-druk op den achter
grond, die men toch voorwaarde voor de vergeving en de liefde kan
noemen. Maar zoo is het beter. Nevens de andere gebreken, die deze
studiën mogen aankleven voel ik als bezwaar, dat er een te veel is van den
druk, te weinig van de blijdschap en de liefde. Eén ding is zeker: „ge
weten" is niet iets om aan te kweeken en te vertroetelen; bij zich zelf
niet, nog minder bij anderen. Nietzsche had toch wel gelijk: het „slechte
geweten" is een ziekte. En met recht zei eens de gezonde Goethe over
een knaap, die over een kleine begane fout niet tot rust kon komen:
„Het was mij niet aangenaam dit te merken, want het getuigt van een
te teer geweten, dat het het eigen moreele zelf zoo hoog schat, dat
hij er niets aan wil vergeven. Zulk een geweten vormt hypochondrische
menschen, wanneer het niet door een groote werklust in evenwicht
wordt gehouden". (Eckermann, Gesprache mit Goethe, Ed. Recl., 2,
S. 238). Ook is het een vooroordeel te meenen, dat er niets goeds
kan zijn zonder dat er „geweten" bij te pas komt1. Bij het lezen in
Kant dezer dagen trof mij eenige keeren, dat hij gewaagt van het
„einschrankende" van het zedelijk oordeel; daarin is besloten, dat er
volgens hem ook dingen zijn, die buiten het gewetens-gebied vallen,
maar daarom nog niet verkeerd zijn; leven kan toch onmogelijk enkel
bestaan uit ingeperkt worden.
Aan misverstand ontkomen kan niet in deze studie. Eén ding sta echter
vast: de ondergrond is niet scepticisme. Ik eerbiedig geweten als bij
Augustinus, Schwartzkoppen, en eerbiedigen is nog een te zwak woord;
maar zelfs dan is geweten niet het laatste, al pas ik hierop toe „de
geest is een fakkel des Heeren". En ik respecteer „geweten" als een
) weerklank op heilzaam, noodzakelijk verbod. Maar ik kom in ver
weer, zoodra men bet geweten gaat vereeren als samenvatting van al
Westermarck, Ethical relativity, p. 54 citeert dit woord van Münsterberg: „Man
musz klar und unbeirrt erkennen, dasz . . . sittlich wertlose Handlungen für die
Entwicklung und Vervollkommung der Menschheit unendlich wertvoller sein können,
als es sittliche Leistungen sind." Daar mag te veel aan de gevolgen gedacht zijn;
een weinig gewijzigd is het een waar woord.
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wat wij geestelijk noodig hebben en eigenlijk reeds bezitten. Die vereering
is niet goed; zij wordt onmerkbaar een verheerlijking van den mensch,
die bij ons niet past en niet tot ons heil is. Wat zijn onze drijfveeren?
Hoeveel, hoe weinig „echte" gewetenswerking is er bij? — Hier geef
ik echter liever het woord aan een ander, die het veel beter zegt dan
ik zou kunnen. Pradines, zelf aanhanger van de leekenmoraal, kent
uitnemend haar gevaren; bovenal het gevaar van een vergoddelijkte
moraal. Hij zegt aan het slot van zijn artikelen-reeks over Religion et
Moralité1: „Rationalisme en moralisme hebben hun onmatigheden, ge
wekt en gedragen door gemaskeerde instincten die van rede en morali
teit niet meer hebben dan het uitwendig kenmerk. — Het is niet vol
doende God Rede te noemen om een redelijken God te vormen; het
is niet voldoende God Geweten te noemen om aan te wijzen den God
naar Wien ons hart uitgaat. — Wij zijn afgegleden naar de vreemde
conceptie van een God, die alle dingen en onszelf zou hebben ge
schapen, en dien wij niettemin tot taak zouden hebben op de een of
andere wijze te realiseeren. Vandaar die onzinnige vergoddelijking der
menschelijke zaken, die in het beginsel onzer cultuur ligt, en waarover
ik voor mij altijd de mannen van bezonnen geest, gevormd door de
wetenschappen, heb zien glimlachen. — De godsdienst geeft ons hier
een les van nederigheid, die deze keer ook een les van wijsheid is.
De moralist (Rousseau) roept uit: „Geweten, geweten, goddelijk in
stinct, onsterfelijke en hemelsche stem, onfeilbare gids, die den mensch
gelijk maakt aan God." — Hij vraagt zich af: „Plicht waar vind ik
de wortel van uw nobele stam?" En daar hij die wortel niet in de ge
wone werkelijkheid vermag te vinden, verschaft hij haar een diep
terrein, bewaard voor elke ongezonde kiem, en dat hij vindt in zich
zelf.
De Christen spreekt een andere taal: „O mijn God, geef mij de kracht
en den moed om mijn lichaam en mijn hart zonder afschuw te be
schouwen!" — Dat is een kreet, die onze zielen nader is, en ten slotte
misschien minder vreemd aan onze geesten. Wij hebben geen hart
voor een moreele prosopopee, waarbij wij een slecht geweten der mo
raal vermoeden. Wij moeten voorkomen, dat ongeoorloofde exaltatie
ons terugwerpt in een vernedering zonder object.
Hierin is de godsdienst eenig om de gezondheid der rede zelve te be1
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schermen en in ons neer te slaan dien trots op de deugd, die misschien
de grootste onzer ellenden is."
In die woorden vind ik een Fransche traditie terug; de naam Pascal
komt vanzelf weer op de lippen.
Aanteekening.
Een citaat als dat van Pradines kan alleen tot zijn recht komen,
als het gezien wordt in het verband van het geheel. Daarom voeg ik hier een resumé
van de artikelen aan toe,- een zeer korte samenvatting, de artikelen vormen samen
een boek van ongeveer 200 bladzijden.
Het probleem „Godsdienst en zedelijkheid" onderstelt, dat wij scheiding kunnen
maken tusschen de beide termen van de verbinding. Van die mogelijkheid gaat Pra
dines uit. Eigenlijk gaat zijn studie over de tegenstelling en het verband tusschen
wat wij algemeene moraal noemen, en dan in de bewerking door de wijsgeeren èn de
godsdienst. Bij godsdienst denkt hij vooral aan het Christendom.
Ieder, zoo begint hij, erkent, dat godsdienst op een machtige en directe wijze bij
draagt om belangrijke zijden van het zedelijk leven tot ontwikkeling te brengen. Een
godsdienstig mensch, die zich openbaart als losbandig, gierig, wreed, ergert zelfs de
ongodsdienstigen; men schrijft 'smans falen toe aan zijn falen in godsdienstig op
zicht; was hij waarlijk godsdienstig, hij zou zoo niet zijn. Inderdaad staat geen
geestelijk verschijnsel in zoo innige betrekking tot de moraliteit als de godsdienst.
Evenwel doen godsdienst en moraal ook voldoende blijken, dat er verschil is in
strekking en vorm van hun beginsels.
Voor dit laatste noemt Pradines vier punten: a - De godsdienst is weinig bevorderlijk
aan sommige sociale deugden, b.v. verdraagzaamheid; b - de godsdienst is zeer be
vorderlijk aan bepaalde disposities van onthechting aan het aardsche, die gevaarlijk
zijn voor de activiteit; c - de godsdienst steunt niet met dezelfde kracht alle zede
lijke werkzaamheid, b.v. meer die van de barmhartigheid dan die van het recht,
meer de reinheid dan de cultuur,- d - bij overeenstemming van inhoud is er nog niet
hetzelfde beginsel. Tegenover de eudemonistische conceptie van den godsdienst staat
„le pari héroique" van de moraal.
Om die reden geeft Pradines aan het eerste stuk de titel: „De tegenstelling". De
tegenstelling komt tot uiting in de speculatief-zedelijke Gods-voorstelling van b.v.
Rousseau en Kant, tegenover den Christelijken God der genade. Bij de eerste ge
dachte is er een gaan van den mensch naar God, bij de tweede van God naar den
mensch; bij de eerste is de menschelijke werkzaamheid primair; bij de laatste het
geven van God. Het is de tegenstelling van een natuurlijken weg der deugd en een
bovennatuurlijken weg der genade. In het eene geval een God, dien het geloof draagt
en zelfs schept; in het andere een God, die den mensch schept en hem het geloof
meedeelt. Er is dit radicale verschil: in de moraliteit is alles werk van den mensch
en vrucht van zijn wil; in het religieuse leven is alles werk en vrucht van een godde
lijke werkzaamheid, geïnspireerd door zuivere liefde; de geringste kiem van hetero
nomie bederft radicaal de moraliteit, de geringste pretentie van eigen verdienste be
derft radicaal het bovennatuurlijke leven. — Moraal en godsdienst kunnen zich geen
gemeenschappelijke positieve doeleinden scheppen. De eene bestrijdt de passies, omdat
zij tegengesteld zijn aan onze ware natuur, de andere omdat zij eigen zijn aan de
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natuur. Het is absurd te beweren, dat de levensnood die tot God roept en die het
ware beginsel van het geloof is, zich zou laten verlokken door een zedelijke ver
troosting die ons bindt aan dit leven, en ons uitnoodigt om ons heil in ons zelf te
vinden. Alle natuurlijke godsdiensten lijden aan deze heimelijke absurditeit. — Moraal
kan nimmer godsdienst vervangen. Zoo zij al onze angst om te leven en te sterven
kan doen insluimeren, zij kan haar absoluut niet opheffen zooals voedsel de honger
opheft. — Dit specifieke karakter van den godsdienst vertoont zich duidelijk bij elke
crisis in het godsdienstig leven. Regeneratie van het geloof was steeds een reactie
tegen de moraal.
Toch hebben zij elkaar gevonden, al ging het nooit zonder compromis. De moraal,
die haar steun zocht in de rede, raakte steeds gedesillusioneerd; zij kende wel waarde
toe aan den mensch, maar schonk hem geen kracht. In de logos-leer nu vond zij
een punt, waar zij zich kon hechten aan wat de rede te boven gaat; daar vertoonde
de religie zich aan de bron zelf der rede, en daarmee de verlossings-behoefte. —
Maar ook de godsdienst moest de moraal zoeken,- hij kan niet onwereldsch blijven, op
straffe, dat hij den mensch laat in de handen der machten, die de wereld beheerschen. En bovendien, de moraal was immers een bondgenoot in de beteugeling
der natuur, al was haar beginsel een ander, en al zal dus conflict nooit kunnen uit
blijven. — Van dit compromis getuigt het dogma der predestinatie. Het probleem
der predestinatie ontstaat, als moraal en godsdienst elkaar doordringen, en men de
noodzakelijke autonomie van den wil met de noodzakelijke heteronomie van de ge
nade moet overeenbrengen; dan zal God ons bevelen wat Hij zich nochtans voor
behoudt op de een of andere wijze in ons te werken; en ons heil hangt af van ons
willen, dat niettemin geheel zijn werken is. Het compromis is noodzakelijk, maar
zal altijd gevaarlijk blijven. Vooral op het terrein der sociale moraal zal zelden de
samenwerking vreedzaam kunnen zijn. Pradines zet dit aldus uiteen: De menschelijke gerechtigheid is een andere dan de religieuse. De religieuse gerechtigheid be
rust op een broederschap door het deelhebben aan oneindige gaven, die in zich zelf
bevatten een depreciatie van de eindige vruchten van menschelijken arbeid; terwijl
de menschelijke gerechtigheid berust op een samenwerking bij de productie van
eindige goederen, waarin zij een heilige taak ziet. Godsdienst kan strenge maat
regelen nemen tegen rijkdom en weelde, maar niet ten bate van het recht; alleen
tegen onnoodige behoeften en de begeerlijkheid. — Geen deugd is meer vreemd
aan den godsdienst dan de militante rechtvaardigheid, die toch zoo noodig is ook
voor hem. — Aan den anderen kant zou het een onherstelbaar verlies voor de
menschheid zijn, als de sociale beweging zich stelde buiten allen invloed van den
Evangelischen geest. — Godsdienst zal nimmer in de moraal de taak hebben van
uitvinden en besturen, maar hij kan een macht in de moraal zijn, die in zich zelve
onmachtig is. De groote verdienste van den godsdienst is, dat hij zelfs kleine zielen
tot groote offers kan brengen; de moraal brengt middelmatigen nooit in beweging.
De godsdienst heeft een spiritualiteit, die haar werking voelbaar kan maken zoowel
aan de laagste als aan de hoogste deelen der ziel. Geen spiritueele actie evenaart
die van den Christelijken God op de volksziel, of liever op wat er aan „volk" is
in ons aller Ziel. Andere goden bewonen de deugdzame gewetens, Hij geeft zich
aan de verloren zielen. Hij verwijdert zich zelfs van een deugd die zich zelf genoeg
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is, maar bekommert zich om de prostituee, den moordenaar. — De taak der moraal
is te hard en te zwaar om volvoerd te kunnen worden zonder een machtige
verheffing des harten. Zij zal altijd slecht gefundeerd schijnen, als er niet een
grootsche bestemming in ligt. Daarom heeft de moraal altijd, als zij het geloof
afwees, een nieuwen aardschen God gezocht; zooals Epicurus, Comte, Durkheim deden.
Telkens weer zal er strijd zijn tuschen beide, en telkens weer zullen zij elkaar
zoeken. — Het leven is hier-beneden niet gemakkelijk voor den geest; altijd strijdend,
steeds overwonnen; omringd door valstrikken, verblind door begoochelingen. Men
kan zien, dat hij niet voor deze wereld geschapen is! Zou hij zelf voor een andere
wereld geschapen zijn? En toch, hij verbindt zich met de aarde door alle middelen
en iedere taak. In elk geval, zijn dag is nog niet gekomen.

IV

REGEL EN LEVEN IN GODSDIENST EN MORAAL
„Maar laat alles betamelijk en met orde geschieden", houdt Paulus
den Corinthiërs voor. De aanleiding blijve rusten; ik gebruik het woord
alleen ter aanduiding van het groote vraagstuk: ordening, regeling, orga
nisatie, reorganisatie, plan, vierjarenplan, vijfjarenplan, enz. Zonder
eenige overdrijving: onze tijd is boordevol van deze gedachte; geen
krant, geen tijdschrift, of minstens iets hierover komen wij tegen. Geen
wonder ook, want overduidelijk is de „wanorde", „verwarring", „ont
reddering", materieel en geestelijk, der wereld, en de „on-betamelijkheid" van ons menschen. Het is bijna een banaliteit dit te zeggen, maar
dan toch een banaliteit, die eiken dag nieuw wordt en dus geen banali
teit is; voor niemand van ons.
„Betamelijk", „met orde" . . . dat klinkt koeltjes, nuchter. Het kan ook
onverdragelijk nuchter zijn, waneer de woorden op bepaalden toon en
uit bepaalden mond tot ons komen: netjes, ordelijk! Maar goed zou
het niet zijn, als wij om die reden de woorden met hooghartig gebaar van
ons wilden schuiven. Dat gaat trouwens niet gemakkelijk tegenwoordig;
zij blijven zich overal aan ons opdringen. En zij zijn niet altijd nuchter;
soms zijn ze alles eer dan dat. Het zijn woorden met een belofte: orde
in den chaos, geestelijke tucht; het zijn evenzeer woorden met een
bedreiging, en niet alleen tegen de slechten, de onwilligen, bandeloozen.
Een ethisch geschrift, waarvan in twee jaar vijf drukken verschenen,
voor een ethiek een zeldzaam verschijnsel, draagt tot titel: Zucht und
Ordnunc). — Grundlagen einer national-sozialistischen Ethik. — „Ordnung" is ten naaste bij „ordening". Wij hebben onze heel groote be
zwaren tegen die ordening: concentratie-kampen gevuld, de Belijdeniskerk verlamd, de Belijdenis-kerk, waar ge theologisch tegen moogt heb
ben zooveel ge wilt, maar die een stuk moedig Christendom doet zien,
dat leeft en beschaamd maakt. — Niet veel anders, of erger?, in dit op
zicht is het verder Oostwaarts. Het boek van Hindus, Zinder ÏÏloscoiv
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skies laat u geen oogenblik los. Meesleepend is de beschrijving van
den opbouw, b.v. het opvoeren van de productie aan een fabriek, de
verbetering van de productie. Wat een activiteit, en ook wat een be
zieling! En er naast, hoe beklemmend is geteekend de angst voor
spionnage, zij sluipt aan, al benauwender, niemand durft iets zeggen;
er is weer een uit het raam gesprongen, de buurt zwijgt, ieder weet
waarom. André Gide is verbaasd geen instemming bij zijn hoorders te
vinden, waar hij die toch mocht verwachten; er is geen consigne ge
geven van hooger hand; ordening des doods. — In ieder geval, nuchter
is dit nu juist niet.
Dan toch maar liever geen ordening? Leve de vrijheid! Wij vertrouwen
echter die vrijheid niet recht meer; zij was te vaak wachtwoord van
zelfvoldaan optimisme; laisser faire laisser aller, het komt voor elkaar;
men had voor zich zelf geen behoefte aan verandering, het ging wel
goed, laat maar.
Het is intusschen hoogst onbillijk een leus naar haar misbruik te beoordeelen; vrijheid is een allerkostelijkst goed. In de Filippica die Prof.
Jordan in de aflevering Mei '37 van Synthese uitsprak tegen ons rege
lend ingrijpen, ons plannen maken, fatsoeneeren, opleggen is meer en
iets beters. De bioloog weet, dat wij het leven niet als een legkaart
in elkaar kunnen zetten; gewichtige, voorbarige theorieën schaden het
leven, absolute regels zijn een bederf, zij bereiken het omgekeerde van
wat zij beoogen. Jordan neemt geen blad voor den mond: geheelont
houding ... zie Amerika; pacifisme leidt tot oorlog, verschaft de voor
waarden voor bloedige revoluties; vegetariaat... een ellende voor de
dieren. Paradoxale uitspraken van een bioloog, die ik niet verdedig.
Wel legt hij zeker den vinger op iets dat een gevaar in zich bergt,
een geestelijk gevaar ook voor hem, die den regel stelt. Hoeveel is
niet vernield door waanwijze inmenging, bemoeizucht, en men meende
het zoo best, maar zocht vaak daarin zichzelf! Helaas, schortte het
aan wetend begrijpen, en . . . aan ware liefde, een groot geloof.
Maar het tooverwoord „leven" geeft evenmin de oplossing; wie huivert
niet terug voor de vrijmaking van onze elementaire instincten? Komen
wij dan niet terecht bij ras, bloed en wat dies meer zij, of erger, bij
een noodlottig individueel indifferentisme?
Daarom vermoedelijk tracht Menno ter Braak in zijn boek Van oude
en nieuwe Christenen een labiel evenwicht te bewaren tusschen Christe
lijke discipline zonder christelijk geloof, èn instinct. Of zulk een disci-
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pline, losgewerkt van haar grondslag, een blijvend erfgoed der menschheid kan zijn, valt natuurlijk zeer te betwijfelen; evenzeer, of er bij
besef van den fictieven oorsprong veel kracht van kan uitgaan. Ter
Braak gelooft dat zelf ook wel nauwelijks, maar hij grijpt er naar als
het eenige houvast dat hij ziet: de disciplineering van den mensch door
de gelijkheidsmoraal van het Christendom zonder de illusie, die haar
eens vergezelde. „Vooruit zonder illusie, dat men naar den hemel gaat;
vooruit zonder illusie, dat men zich als een geestdriftige vaatdoek moet
overgeven aan de staatsvergoding van een revolver-journalist of een
hysterischen schreeuwer; dat noem ik democratie, dat noem ik „amor
fati"." — Gelijkheids-moraal, discipline, amor fati, ook al een orde
ning. Maar is het niet een Christendom, waaruit het leven verdween?
Geweken is het levens-element, waarvan Nietzsche, dat vat vol tegen
strijdigheden, (zijn wij het niet allen?) schreef: „Religion und religiöse
Bedeutsamkeit legt Sonnenglanz auf immer geplagte Menschen."
Het voorgaande noemde ik om de actualiteit van het onderwerp scherp
te doen uitkomen, niet om critiek te oefenen en daarna zelf de op
lossing der moeilijkheden te geven. Geen van ons heeft de oplossing
in den zak. Het is een centraal vraagstuk, maar dat vele kanten heeft,
zich naar alle richtingen uitstrekt en dan telkens weer iets anders
is. Algemeene beschouwingen, met hoeveel zekerheid ook voorgedragen,
brengen ons er niet uit. Conventie en ongegeneerdheid, liturgie en de
spontaneïteit van eigen geloof, plicht en liefde, intellect en élan vital, •
orde en leven, vorm en inhoud... elk van deze woordverbindingen
wijst een kant van het vraagstuk aan, en samen doen ze ons zien het
bont geschakeerde menschelijk bestaan, waar op de zonderlingste wijze
het een zich met het andere verbindt, en ook wel het een in het andere
omslaat. En daar boven de ongrijpbare waarheid, die zich onthult
en verbergt.
Wij beperken ons tot: regel en leven in godsdienst en moraal. Boven
beide zie ik weer het hooge, onmisbaar en zóózeer gemist: ware,
levende gemeenschap; zonder haar verliezen beide hun zin.
Weinig volken hebben zulk een diep respect voor regel, vorm als de
Engelschen. De Engelschman is correct, naar den regel; er is, of was,
een menigte anecdoten van Engelschen, die in de onmogelijkste om
standigheden, bij brand of schipbreuk b.v., niet wilden spreken met
iemand aan wien zij niet voorgesteld waren; met drogen humor en
niet zonder sympathie is het type door Jules Verne geteekend in de
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onsterfelijke figuur van Phileas Phogg. Zij hebben den regel, het deco
rum lief, op het randje van onoprechtheid af, soms over den rand
heen, zouden wij zeggen, maar echt is altijd die ingeboren liefde voor
den regel. Kenmerkend Engelsch is wat ik las over de niet-inmengingscommissie: „Wat er ook achter die fa?ade mocht gebeuren, de Engelsche regeering acht haar verkieslijker dan heelemaal geen fa^ade en is
daarom bereid een eindeloos geduld te toonen om haar te behou
den." — Het kronings-ceremonieel, de regels der traditie bij de kro
ning, zoo in finesses bepaald en door de eeuwen heen intact gehouden,
getuigt van dezelfde liefde; hoe democratisch het volk in zijn opvatting
van het koningschap mag zijn, hoog noch laag wil of kan dat ceremonieel
missen. — De eerbied voor fair play is een verwant verschijnsel; nie
mand wordt gekroond, die niet wettelijk heeft gestreden. — Kerkelijk
wijst reeds de naam „established church" in gelijke richting; en de
ritualistische beweging in de Engelsche kerk der 19de eeuw, een strijd
met zooveel hartstocht gevoerd, is ondenkbaar zonder die innige liefde
voor vasten vorm en regel. — Het lijkt gewaagd in dit verband de vier
absolute eischen van de Oxford-groep te noemen; eischen zijn immers
geboden.- ik eisch van u; maar zijn deze eischen niet feitelijk regels,
waaraan men zich toetst en waarnaar men zijn leven wil vormen? Er
is een element van methodisme in.
Hiermee acht ik mij gerechtvaardigd, als ik een oogenblik het woord
geef aan een Engelschman over beteekenis en waarde van vormen en
regels. Taylor 1 in zijn Gifford-lectures: The faith of a moralist schrijft
over dit onderwerp zeer lezenswaardige bladzijden, waaruit ik een
en ander neem, door mij aangevuld en op mijn manier verwerkt. In
een hoofdstuk: Jnstitutionalism behandelt hij ritus, liturgie en wat daar
mee in verband staat, d.i. vorm en regel in den godsdienst. — Hij
zegt ongeveer het volgende: Voor het type van persoon, dat er bovenal
op uit is zelf zijn denken te doen en zich daardoor te laten besturen
is het autoritaire in de historische godsdiensten het groote struikel
blok. Zoo iemand kan evenmin denken op bevel als hij kan zien met
eens anders oogen of ademen met eens anders longen.
De meeste menschen echter hebben waarschijnlijk niet ernstig tegen
op gezag in geloofszaken; ja, zij zijn maar al te bereid om anderen bij
voorbaat het denken voor hen te laten doen. Als zij de voorschriften
van de eene autoriteit verwerpen, staan zij gewoonlijk gereed om zich
x
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aan een andere over te geven. De geestelijk indolenten — en wij
Zijn allen in vele dingen indolent — moeten een peluw onder hun
hoofd hebben; als zij Paulus of Calvijn verwerpen is het alleen om te
rusten op Karl Marx of Bernard Shaw.
Minder diep, maar over wijder omtrek verspreid is de tegenzin in een
uitgewerkt stelsel van ceremonieel. De historie van iederen grooten
positieven godsdienst geeft overvloedige illustratie van de neiging tot
zulk een systeem, maar ook van een felle oppositie, die steeds opnieuw
daartegen ontstaat. Wat een kloof tusschen de spontaneïteit van het
vroege Christendom en de naar vaste traditie geregelde gebondenheid
enkele eeuwen later! En het wonderlijke is, dat na iedere reactie in den
zin van vereenvoudiging dezelfde ontwikkeling zich herhaalt. Een her
vorming, die begon als terugkeer tot de natuur, eindigt meestal weer
met de aanvaarding van een conventie, minder samengesteld, minder
aesthetisch rijk, maar even streng en even weinig spontaan. Dus anders
en toch gelijk; want het karakteristieke van ritueel is niet pompeusheid,
pracht van ceremonieel, maar enkel de tendens om de uitdrukking van
een specifiek menschelijke werkzaamheid te beperken tot één kunstmatigen vorm, naar voorschrift van de conventie; zijn antithese is niet
eenvoud of kaalheid, maar vrije spontaneïteit, die de activiteit van het
oogenblik zelve haar uiting laat vinden, niet belemmerd door precedent
of gewoonte.
Regel of spontaneïteit? ... dat is de vraag, die zich aan de menschheid
en aan elk mensch telkens met nieuwe kracht opdringt. Welk van
beide? Of hoe is de verhouding tusschen beide? Taylor wijst nu op de
analogie met veel andere levens-sferen, en hier in 't bijzonder vind ik
hem zeer instructief.
Elke menschelijke werkzaamheid, zegt hij, ontwikkelt onvermijdelijk
haar eigen conventies en schept zoo een ritueel voor zich zelf. Waar en
hoe wij ook met elkaar in aanraking komen, altijd zijn er manieren
waarop de dingen gedaan worden, en manieren waarop zij niet gedaan
worden, regels van beleefd gedrag, waaraan wij ons te houden heb
ben, of wij er toe gedisponeerd zijn of niet. Constante verwaarloozing
is terugval tot barbarisme, komt te staan op verlies van redelijk be
dwang van onszelf en onze stemmingen. Wij verstaan, dat iemand
verklaart bij een doodelijke ziekte voor een totale inzinking van zijn
waardigheid bewaard te zijn gebleven door gewoonte of ritueel, die
beheerscheres van gezonde menschen. Opzettelijke verwaarloozing zon-
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der voldoende reden zullen wij sterk veroordeelen als een ernstig zede
lijk manco, ook al kunnen wij geen beteren grond aangeven dan dat
„the established way is established", dat het vastgestelde vastgesteld
is. —
En waarin bestaat nu de eigenlijke functie van regel, vorm?
Wat is zijn beteekenis, zijn waarde? Er is tweeërlei functie, schijnbaar
de eene met de andere in strijd: de regel is een stimulans tot gemeen
schapsleven, en: de regel schept distantie. In werkelijkheid is hier
geen tegenstelling; er is immers geen ware gemeenschap zonder distantie,
zonder respect voor de persoonlijkheid.
Een paar voorbeelden. Goeden morgen wenschen en naar de gezond
heid vragen is al iets heel gerings; de morgen wordt er niet voorspoedi
ger door en de gezondheid niet beter. Maar zulke gebruiken zijn een
kleine rem tegen het door zichzelf geabsorbeerd zijn, en bij verzuim
wordt de belangstelling voor den ander afgestompt. Wij hebben noodig
aan elkander herinnerd te worden; gezonde conventie zorgt voor die
herinnering; het is niet beneden ons dit middel aan te grijpen. Wanneer
alles aan de ingeving of den inval van het oogenblik wordt overgelaten
is er alle kans, dat de ingevingen en de invallen steeds zeldzamer wor
den. Zonder eenigen dwang treden wij niet uit onszelf; de zorgvuldig
heden dezer wereld zijn ons te machtig, en ongemerkt dooft de genegen
heid. — Op elk terrein komen wij de natuur te hulp met onze kunst;
wij moeten dat ook doen met de eigen natuur, opdat zij boven zichzelve uitstijge en als 't ware in een tweede natuur de compensatie vinde
voor haar gebrek. Sommigen van ons zijn gesloten en schuw, on
handig; zij schijnen onachtzaam en koel, wanneer zij het werkelijk
niet zijn, tenzij zij met eenige moeite zich er toe brengen om te spreken
en te handelen, zooals de gelegenheid vraagt, d.i. naar een regel. Ande
ren zijn uit hun aard geneigd elk rimpeltje in hun stemming naar
buiten te toonen, en zij maken daardoor constant een verkeerden in
druk. Zij lijken b.v. geprikkeld, wanneer zij het wezenlijk niet zijn.
En allen zijn wij nonchalant, gedachteloos en vol van het eigene. Daar
door komt er bederf in de kostelijkste levens-intimiteit; wij kunnen
er ons tegen beschermen door de gewoonte van kleine regels, die in
zooverre conventioneel zijn, dat wij er ons niet aan zouden houden, als
wij toegaven aan onze oogenbliksstemming; en dat er eenige inspanning
voor noodig is om ze vast te maken. Ongeveer hetzelfde wat Nietzsche
„Höflichkeit des Herzens" noemt.
Neen en Ja
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Meer positief is de waarde die Taylor toekent aan gezette tijden en ge
legenheden. Aardige dingen zegt hij er over, ware dingen ook. Ouders
moeten hun kinderen altijd liefhebben, en kinderen hun ouders. Natuur
lijk; dat is waar, maar wij weten, het is daarom nog niet zoo; er is zelfs
vijandschap, er is in elk geval veel mats en flauws, waarvoor lief
hebben niet het rechte woord is. En een der oorzaken is: Each day
brings its little dust Our petty souls to fill; And we forget because
we must, And not because we will. — Daartegen is een middel ter ver
levendiging der genegenheid: het familie-ritueel van den verjaardag, één
dag de geheele feestelijke aandacht op dat kind, en samen in de ge
negenheid voor dit kind elkaar vinden. — Dit is enkel een illustratie
van de beschouwing; het is niet als iets gewichtigs bedoeld.
Het tweede is: zonder regel loopt de eerbiediging onzer personen ge
vaar. Zelfs in de intiemste betrekkingen moet eenige afstand, eenige
reserve blijven; anders worden zij aangetast door het ordinaire, vlakke
dat in ons allen aanwezig is. Ongegeneerdheid gaat voor een tijdje;
op den duur is geen verhouding daartegen bestand. Een grens is niet
aan te geven, een omschrijving is onmogelijk, omdat het individueel e
oneindig gevarieerd is; de grens is er altijd, en wij kunnen later pijnlijk
voelen, dat wij de grens overschreden hebben.
De regel, vorm heeft dus een functie. Maar daaruit volgt nu ook, dat
hij een dood gewicht wordt, hinderlijk, ergerlijk zelfs in de hoogste
mate, als hij die functie niet vervult, als hij zich absoluut gaat maken
en een uiting wordt van eigen hoogheid en gewichtigheid, of wanneer
hij optreedt, waar hij niet past. Er is een beleefdheid die verstijft; er is
condoleantie-ritueel, dat schrijnt. Hoffelijke verdraagzaamheid kan onverdragelijk zijn, omdat zij u niet ernstig neemt. Er zijn fa^ades waar
van wij gruwen. Wij leven nooit van den regel; wij leven van iets
anders waaruit ook de regel moet putten, indien hij zal zijn wat hij
moet zijn: een herinnering, een opwekking, een heilzaam bedwang.
Taylor zegt ongeveer hetzelfde wat ik hier opmerk, alleen met sterker
nadruk op het formeele; daar is hij Engelschman voor.
Nu over regel, vorm in de religie. Het behoeft niet veel meer te zijn
dan de toepassing van het voorgaande, want de analogie met andere
levens-sferen is treffend.
Moesten wij kiezen tusschen conventie en spontaneïteit, de keus zou
duidelijk zijn; ook omdat conventie bij ons, anders dan in het Engelsch,
doorgaans een sceptisch-afkeurende bij-beteekenis heeft; wij kozen
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spontaneïteit. De vraag is echter niet: öf conventie, regel, vorm, of
spontaneïteit, leven; de vraag is veeleer, of deze twee kunnen samen
gaan en elkaar noodig hebben. Op die vraag is het antwooord in het
minst niet duidelijk: hier gaan de geesten uiteen, en wie is op dit punt
zich zelf altijd gelijk? Daarover dan iets.
Dat regel en spontaneïteit kunnen samengaan behoeft niet veel betoog.
Zelfs in krankzinnigheid kan methode zijn, staat in Hamlet te lezen.
Geen tegenstrijdigheid vinden wij er in, dat aan Paulus' vermaning:
„Laat alle dingen betamelijk en met orde geschieden", voorafgaat: „Zoo
dan, broeders, ijvert om te profeteeren, en verhindert het spreken in
tongen niet". Wanneer André Gide zegt: „Ik keer terug tot u, Christus,
Heer, als tot God, van Wien Gij de levende vorm zijt", dan hindert
ons geen oogenblik de verbinding van „leven" en „vorm"; integen
deel, zij komt ons gepast en schoon voor.
En of ze elkaar noodig hebben? De geschiedenis wijst het uit; zij kon
den nooit zonder elkaar. Zelfs in het formalistische Mohammedanisme
is het gebed zonder intentie ongeldig; al kan die intentie het gebed
wel heel menschelijk maken, al te menschelijk; zooals bij den Mohamme
daan in een verhaal, dien men hoorde prevelen ter voorbereiding van
zijn avondgebed: „Ik stel mij voor dit uitstekende paar schoenen te
stelen". De intentie komt er daar bij, zij is niet in het bidden zelf op
genomen, bidden gaat niet over in aanbidden; de intentie is er de uit
drukking van een wensch, en hoe zijn 's menschen wenschen1 ? Toch,
hoe laag-bij-den-grond en bijgeloovig ook, énkel formalistisch is zelfs
zulk gebed niet.
Aan den anderen kant, er is geen godsdienst zonder een minimum van
ritus, liturgie, hoe eenvoudig ook. Wij verwachten niet, dat een kerk
dienst nu zoo en dan weer geheel anders ingericht is. Een zekere
traditie ontstaat, een vorm waarin hij zich kleedt. Dat kan niet anders;
alle leven openbaart zich, objectiveert zich, spreidt zich in vormen
uit. En dat is een begin van ritus. Ritus wordt het, als de vorm vast
heid krijgt, zich in terugkeerende regelmaat vertoont en los is van het
1

Welk een verschil met Baudelaire, Journaux intimes, p. 91: „Dieu et sa profondeur.
O" peut ne pas manquer d'esprit et chercher dans Dieu le complice et
1 ami qui manquent toujours. Dieu est 1'éternel confident dans cette tragédie, donc
chacun est le héros. II y a peut-être des usuriers et des assassins qui disent a Dieu:
«Seigneur, faites que ma prochaine opération reussisse!" Mais la prière de ces vilaines
gens ne gate pas Phonneur et le plaisir de la mienne."
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enkel individueele. Ritus is gestold leven, levende vorm, beide, waarbij
nu eens het leven, dan weer de vorm de overhand heeft. Delacroix 1
zegt: „Het geloof wordt gewekt, bezield, gestuwd, weer wakker ge
maakt door de herinneringen en de beelden. Maar op voorwaarde,
dat de vrome geloof heeft in die beelden en in wat zij voorstellen".
Dat is dunkt mij goed uitgedrukt; ten minste als wij „geloof" niet te
intellectualistisch nemen; en er onder samenvatten; vertrouwen, over
gave, gegrepen zijn, een staan in de waarheid.
Er is voortdurende wisselwerking; vorm en inhoud zijn nooit te schei
den, het eene is in het andere. Daarom lijkt het een tegenstrijdigheid:
het geloof gewekt door herinnering en beeld; en: geloof de voorwaarde
voor de werking van herinnering en beeld; dus reeds aanwezig? Aan
die tegenstrijdigheid is niet te ontkomen; in haar voltrekt zich de on
grijpbare geloofswaarheid. Een minimum van vorm is in elke religie.
Is niet de taal, het woord al een vorm? En is niet de verbinding met
een Heilige Schrift karakteristiek voor eiken hoogeren godsdienst? „Het
geloof is uit het gehoor", zegt Paulus, en daarom wendt het zich altijd
weer met liefde tot den oorsprong, waaruit het geboren is. Het over
bekende en zelfs het eentonige hindert hierbij niet, zoolang er het
geloof is, dat zich verkwikt aan de levens-bronnen.
Ook hier zie ik nu de tweeërlei functie, die ik tevoren noemde, wel
anders door het andere object, toch van denzelfden aard: de regel
een stimulans tot gemeenschapsleven, en: de regel schept distantie. Van
het eerste bespeur ik zelfs een rest bij Menno ter Braak, als hij terug
grijpt naar de Christelijke discipline van alle tijden; het is een poging
om aan het een-zelvige te ontkomen. De regel is het vertrouwde, dat
wij met elkaar hebben, waaraan wij samen deel hebben. Als er iets
van een gemeente is, zal er ook iets zijn van de regelmaat, waardoor
wij samen gedragen worden; van dat wat er gisteren was en er ook
morgen zal zijn. Eveneens, de regel schept distantie. En in de religie
is distantie nog oneindig meer noodig dan in ons onderling verkeer,
omdat haar object oneindig hooger is. „O diepte van rijkdom, beide
der wijsheid en der kennisse Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijne
oordeelen, en onnaspeurlijk Zijne wegen!" Alleen de schuchtere vorm,
de gewijde regel, het geijkte woord schijnen bij machte daaraan uit
drukking, daarvan een aanduiding te geven. Aan onszelf overgelaten
1
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brengen wij het ordinaire van ons in de religie, halen wij haar neer
tot ons niveau.
Een drang naar vorm, liturgie, regel is daarom gansch niet vreemd.
En toch. . . Nu komt de keerzij. Of neen, zoo moet ik niet zeggen;
dan zou het weer zijn, alsof vorm en inhoud naast elkaar staan, en
dat er van het eene te veel en van het andere te weinig kan zijn, waar
bij wij dan het rechte midden hebben te kiezen. En zoo is het niet.
Iedere inhoud vraagt zijn eigen vorm, daarmee in organisch verband.
Er is nooit een te veel of te weinig; er kan alleen sprake zijn van de
rechte verhouding, de gepastheid. Liturgie b.v. om een dienst indruk
wekkend te maken mislukt, wanneer bij de deelnemers geen weerklank
is op den inhoud; wanneer zij gemaakt is en niet in een gemeenschap
gegroeid; of zij brengt waar men niet wezen wil, namelijk in R.-Cath.
sfeer. Schoone koorzang kan godsdienstig erbarmelijk zijn, omdat er
alleen schoonheid en geen vroomheid is; en zeer middelmatig kerk
gezang kan stichten door de devotie.
Vorm en regel zijn het objectieve element in den godsdienst, herinne
ring aan wat het individu te boven gaat, beeld van wat geen oog ge
zien en geen oor gehoord heeft en in 's menschen hart niet is opgeklom
men. Zij zijn niet iets dat wij ons zeiven geven, maar dat ons gegeven
is. Goed zijn ze als neerslag van het geloof; zij bewaren voor senti
mentaliteit en valsche mystiek. Zij worden echter slecht, zeer slecht,
als dat levend verband verloren gaat. Harde, ware woorden heeft
Touw geschreven over ons verburgerlijkt Christendom, suf en doodsch,
speelbal van toevallige machten. Als Vincent van Gogh zich vervelend
voelde, zei hij: ik voel mij als onder een preek. En op het laatst van
zijn leven schreeuwt Kierkegaard het uit: „Dit moet gezegd worden,
laat het dan gezegd zijn. Wie gij ook zijt, mijn vriend, en hoe uw
leven geweest mag zijn, door te weigeren nog langer, als gij het tot
nu toe gedaan hebt, deel te nemen aan den openbaren eeredienst, zoo
als die nu wordt gehouden, met de pretentie te zijn het Christendom
van het Nieuwe Testament, zult gij een misdrijf minder op uw geweten
hebben, en wel een zwaar misdrijf; want gij zult niet langer er aan
meedoen een spot van God te maken". Vorm, regel, eeredienst het
grootste gevaar! Het is waar. Het is het drama, dat inhaerent is aan
het Christendom. „Denn die Geschichte der Ecclesia spiritualis ist in
den zwanzig Jahrhunderten der überlieferung christlicher Sendbotschaft ein fortlaufendes Drama von pulsierender und erhabener Grösze.
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Es ist das Drama, das sich zeitlich abspielt zwischen dem nicht unterdrückbaren, immer neu geboren werdenden Streben nach Geistigkeit
und dem harten, unbeugsamen Gesetz des sozialen Lebens, das gebieterisch die Aufstellung von Dogmen, hierarchischen Lehren, juristischen Normen und Formen für empirische und materielle Auszerungen
fordert1W. Het bovenwereldsche neerdalend tot de wereld... dat is
het drama. Misschien is in deze uitspraak van Buonaiuti eenige misken
ning van den vorm, den regel; het vorm-loos spiritueele bergt evenzeer
groote gevaren in zich; maar het dramatische van het Christendom is
hier goed aangegeven. Laat ik het nu zoo mogen zeggen: wij begeeren
vorm, regel als dragers van licht uit een hoogere wereld, als een regel
voor ons algemeen Christelijk geloof, als herinnering voor ons zwakgeloovigen en als tucht voor onzen te licht dolenden geest. Daarbij
evenwel steeds indachtig aan den raad van Hans Sachs:
Doch einmal im Jahr fand' ichJs weise
Dasz man die Regeln selbst probier',
Ob in der Gewohnheit tragen Gleise
Ihr Kraft und Leben sich nicht verlier'.
Het is uiterst boeiend, om onder leiding van David Lindsay "Watson 2,
te zien, hoe ditzelfde probleem zelfs in de exacte wetenschappen van
de grootste beteekenis is. Wetenschap is niets zonder methode, zonder
nauwgezet en geduldig onderzoek naar vaste regels, zonder heel het
ingewikkeld samenstel van experiment en logische redeneering; daar
aan zijn te danken de tallooze ontdekkingen der laatste eeuwen. Maar
wetenschap degenereert in dorre methode, routine, of erger: in oogendienerij, baantjes-jagen, succes-bejag en wat er meer klein-menschelijks
van een methode gebruik kan maken, als zij niet voortdurend haar blik
gericht houdt op „het ware leven". Wordt de mensch een denk-machine,
dan gaat alle hoogere waarde van wetenschap verloren. Watson ziet
dit gevaar in sterke mate dreigen voor de moderne wetenschap. Zij
moet weer worden menschelijk-zinvolle kennis. Als resultaat van zijn
onderzoek op vele terreinen geeft hij den raad: „.. .the cultivation of
a conscious distrust of formalization of knowledge or method, a
realization of the dangers of all social, logical, linguistic, abstract
machinery, and a renewed faith that native intelligence and creative
1
2

Ernesto Buonaiuti, Die Ecclesia spiritualis; in Eranos-Jahrbuch, 1937. S. 314.
David Lindsay Watson, Scientists are human, London, 1938.
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imagination are still more fertile in discovery and in understanding
than any formal „scientific" regime". Met een z.g. irrationalisme heeft
dit natuurlijk niets uit te staan.
Dit alleen en passant, omdat het in zoo nauwe betrekking tot ons
onderwerp staat. Ik ga nu over op „regel en leven in moraal" 1.
Regel in de moraal.. . dat lijkt veel eenvoudiger. Het verband tusschen
„regel" en „moraal" schijnt zelfs zoo innig te zijn, dat voor velen,
voor de meesten hier geen probleem bestaat; moraal is volgens hen een
stel regels, wat behoort en niet behoort, wat mag en niet mag; de
kunst is slechts die regels te ontdekken en zoo nauwkeurig mogelijk te
bepalen, liefst ze in één regel samen te vatten; de inhoud is probleem,
de vorm niet. Er is bijna geen ethiek die niet meent die regels te kun
nen vinden of ze reeds gevonden te hebben d.w.z. de absolute, algemeengeldige regels van gedrag. Ook vonnissen wij in het gewone leven met
groot gemak naar de regels eener moraal; wij zijn niet indachtig aan
het woord: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; wij zijn
de weters die vonnissen; de regel heeft gesproken.
Men ziet: ik heb geen groot respect voor de absolute regel, d.i. de
regel die op zich zelf staat en eigenmachtig is; daar komt te veel van
onze onzuiverheid en kleinheid in. Ik proef er het wettische en mora
listische in, dat overal voor gebruikt kan worden, en waardoor de regel
op dit terrein nog meer gevaar met zich voert dan in de religie. Dat
deed eens Léon Chestov 2 aldus fulmineeren tegen „de moraal" d.w.z.
de regels zooals menschen die wel hanteeren: „De „moreele" menschen zijn de wraakzuchtigste menschen; hun moraliteit is het scherpste
en meest verfijnde wapen waarover zij beschikken om zich te wreken.
Zij stellen zich er niet mee tevreden hunsgelijken eenvoudig te veroordeelen en te minachten; zij willen bovendien, dat de veroordeeling
die zij uitspreken een algemeen en verplichtend karakter draagt, d.i.
dat allen zich keeren tegen hem, dien zij geoordeeld hebben, en dat
het eigen zedelijk bewustzijn van den veroordeelde hun zaak hand
haaft. Dan eerst zijn zij volkomen bevredigd en komen zij tot rust.
Zulke schitterende resultaten kunnen slechts bereikt worden dank zij
de moraal". Wij laten die uitval voor wat hij is. Ieder begrijpt, dat
Chestov niet bedoelt waarlijk moreele menschen, waarheidslievend, op
recht, ruim, liefdevol, rechtvaardig, maar wat ik zou willen noemen
1
2
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moraal-menschen, die den moraal-regel gebruiken als machts-middel,
om te dwingen, druk te oefenen; daarom nam ik de vrijheid om „moreele" tusschen aanhalingsteekens te plaatsen. In zijn woorden, zoo
gezien, is veel waarheid; het is het gevaar van den abstracten regel;
een gevaar, waarvan, gegeven de mensch zooals hij gemeenlijk is, alle
opzettelijke moraal-bemoeiïng bezwaarlijk geheel vrij blijft.
In elk geval, de vastgestelde regel, de conventie op zich zelf heeft
toch wel een zeer dubieusen kant. Ik kan mij slecht voorstellen, dat
velen zich bevredigd voelen door het curieuse exempel, dat ik vond
in een sociologische ethiek met overigens voortreffelijke kwaliteiten.
Dupréel maakt ergens 1 de, ik geloof wel juiste, opmerking, dat men
bij grijze echtparen, naaste verwanten op hun ouden dag, vroegere
vrienden een totaal verdwijnen van alle wederkeerige genegenheid, zelfs
een waren haat kan bespeuren. Maar, voegt hij daaraan toe, gelukkig
belet het respect, dat zij in overeenstemming met de algemeene praktijk
voor elkaar bewaren, hen zich duidelijk rekenschap te geven van den
toestand hunner gevoelens. Het schijnt hun evenals de anderen toe,
dat de tijd versterkt en geheiligd heeft, wat hij in werkelijkheid heeft
vernield. Of liever, de tijd heeft de natuur vernield, maar het sociale
geraamte treedt er voor in de plaats (1 armature sociale y supplée).
De individuen haten elkaar, maar de personen respecteeren elkaar.
Dupréel noemt dit een „diepe en heilzame sociale accomodatie . „Diep
en „heilzaam"! Men bedenke wel: het beteekent niet, dat zij door deze
accomodatie elkaar nader komen; de haat blijft, maar de schijn wordt
opgehouden. Al wordt nu zoo veel kleine misere voorkomen, zullen
wij dit toch niet liever dan „diep" en „heilzaam" in hooge mate tra
gisch noemen, tragisch ofschoon noodzakelijk, en daarom juist tra
gisch? En kunnen wij ons zelfs niet iemand denken, die deze acco
modatie als leugenachtig verwenscht, verfoeit? „Haten" is toch niet
zoo weinig. En er moet van den haat iets worden weggenomen, als
wij die accomodatie van harte zedelijk zullen apprecieeren.
Ik verwerp daarmee geenszins regels van moraal, discipline; natuur
lijk niet; niets wordt zoo zeer gemist en is zoo noodig als discipline.
Zelfs in een gelijkvloersche moraal is wijsheid van voorgeslachten; en
als een moraal hooger stijgt zijn de regels een aanduiding van wat
plato noemde de goddelijke vormen, een herinnering aan wat ons
zoo ver te boven gaat en waartoe wij nochtans bestemd zijn. Alleen
1
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mogen wij nooit vergeten, dat het leven en de mensch meer zijn dan
de regels; een regel is slechts goed, wanneer hij een tevensfunctie ver
vult en geworteld is in gemeenschap, daaruit bezieling put en kracht.
De regel is een hulp, hij stelt onder de tucht van het verband met
traditie en gemeenschap, hij wijst in verwarrende situatie een weg, dien
wij uit onszelf niet zouden zien. Aristoteles zei: „En om die reden
wordt het gezegde van Bias geacht goed te zijn: De regel zal toonen,
wat een man is; want hij, die regel aanneemt, is noodzakelijk in aan
raking met anderen, d.i. in een gemeenschap." (Eth. Nic., 1130a). Een
schoone eenheid van leven en regel laat de Traz ons zien in de zusters
Bronte: „la puissance de passions de ces natures strictement disciplinées."
(La familie Bronte). Maar het blijft waar, dat regel, statuut machte
loos is zonder den mensch, het leven, de genade; statuut alleen slaat
met wanhoop, en een weinig leven ook maar is reeds bevrijding, begin
van opstanding; daarnaar smacht het hart, het is het eene noodige.
„De wet, zegt Paulus, is de paedagoog, tot. . . Christus." Steeds, ook
hier, dus een in-elkaar van regel en leven, en ook hier: het leven is
meer; daarin sta ik aan den kant van Prof. Jordan.
Beter dan beschouwingen en beweringen kunnen misschien nog een
paar voorbeelden ophelderen. Het eerste is ontleend aan het reeds ge
noemde artikel van een Amerikaanschen Jood over Joodsche cultuur 1.
Ziehier het voorbeeld, dat op de moraal betrekking heeft. Het voor
beeld is een illustratie van de Joodsche liefde voor abstracte beginsels,
wij zouden kunnen zeggen: voor regels, voor het wettische. Er is een
B'raitha die zoo luidt: „Stel u twee mannen voor, die door de woestijn
reizen, slechts een van hen heeft een flesch water. Als beiden drinken,
moeten beiden sterven; als alleen een van hen drinkt zal hij in veilig
heid komen. Ben B'tura hield het er voor, dat het beter was dat beiden
zouden drinken en sterven, dan dat de een getuige zou zijn van den
dood van zijn kameraad. Maar R. Akiba weerlegde deze opvatting
door het Schriftvers aan te halen.
. en uw broeder zal leven met u".
2iet u, dat wil zeggen, uw leven komt vóór dat van den naaste". De
toelichting van den hedendaagschen Jood luidt: „In R. Akiba spreekt
de geest van het Judaïsme. De Joodsche moraliteit ziet de kwestie
van objectief standpunt. Iedere daad, die leidt tot verlies van leven
is slecht, zelfs al ontspringt zij uit de zuiverste beweegredenen van
liefde en genade, en al valt de dader zelf als offer. In het onderhavige
1

The Intern. Journ. of ethics, July, 1937.

90

NEEN EN JA

geval, waar het mogelijk is een van de twee levens te redden, is het
een zedelijke plicht het gevoel van saamhoorigheid te overwinnen, en
te redden. Maar wien redden? De gerechtigheid antwoordt: laat hij,
die kan, zich zelf redden. Het leven van ieder mensch is toevertrouwd
aan de hoede van zijn eigen persoon, en het volbrengen van de eigen
opdracht is een nadere plicht dan die van een ander op u te nemen."
Den ander de geheele flesch te geven, daaraan wordt niet eens ge
dacht. De mensch van de West-Europeesche cultuur krijgt hier een
schok. En misschien gaat hij oordeelen: wat een onbarmhartigheid, hoe
zelfzuchtig; zoo zijn de Joden! Maar dat zou een ergerlijke vergissing
zijn; R. Akiba kan veel barmhartiger geweest zijn dan een Westersche
sentimenteele altruïst; hoogstwaarschijnlijk was hij dat. Zelfs krijgt het
probleem eerst zin door de barmhartigheid; de vraag is: moet bij speciale
gelegenheid de barmhartigheid wijken voor den goddelijken regel? Wel
is er conflict met de moraalopvatting der Westersche cultuur. Al is
de regel niet noodzakelijk levenloos (Gods wet, liefde voor die wet is
immers de grondslag), bij den Jood triomfeert ten slotte toch altijd de
regel; voor den Christen, ofschoon regel eerbiedigend, gaat boven den
regel het leven; de Christen verstaat en de Jood kan niet verstaan
Augustinus' bekende spreuk: Dilige et fac quod vis.
Het andere voorbeeld is een vergelijking van Schuld und Sühne en
JAacbetb, bij Cbestov 1. Of hij deze werken geheel juist ziet durf
ik niet beslissen; dat zou ook op zijwegen voeren; maar het voorbeeld
is zeer verhelderend, uit het leven gegrepen. Hij zegt ongeveer zoo:
Beiden, Dostojefsky en Shakespeare, zijn Christenen, beiden behandelen
in groote trekken hetzelfde thema, een misdrijf en de reactie daarop
bij den dader; maar welk een verschil! In Schuld und Sühne is hoofd
zaak het redeneeren over den regel: Gij zult niet dooden; de regel
wint, voor den regel moet eindelijk Raskolnikof buigen. Shakespeare
ziet steeds den mensch, de tragische, ontembare eerzucht die Macbeth
naar den afgrond voert, en die hem schuldig doet staan voor God en
zich zelf: „hij kan niet bidden", „hij kan niet Amen zeggen, wanneer
1

Tolstoi und Nietzsche, S. 81.
Chestov, over wien straks meer, is geen levens-philosoof, al gaat hij in het negatieve
een heel eind met die wijsbegeerte mee; maar waar de Ievens-philosophie aan het
einde is, begint eerst de eigenlijke weg van Chestov. Men zal begrijpen, dat ik
evenmin de levens-philosophie verdedig. Tot een wijsbegeerte van bet ware leven
voel ik mij getrokken, maar dat is, bij alle overeenkomst toch heel iets anders.
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de anderen bidden: God zij ons genadig". Dostojefsky staat boven
Raskolnikof met den regel, dreigend, dwingend; hij houdt de preek
van den rechtvaardige tegen den met zonde beladen tollenaar.
Shakespeare denkt er niet aan om hoogmoedig te zijn tegenover den
misdadiger, hem te vergeven om eigen moreele grootheid te bewijzen.
Hebben wij Macbeth gelezen, waarin men den dichter in het geheel
niet ziet, dan is in ons de overtuiging gegroeid, dat er geen macht is
die den mensch zou vermogen te vernietigen of die het ook zou willen.
Om met het Evangelie te spreken: Het is niet de wil van uw hemelschen
Vader, dat ook maar een dezer kleinen verloren ga. Het is het Evan
gelie van onzen Vader, die in de Hemelen is en die Zijne zon doet
opgaan over boozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Shakespeare vreest geen oogenblik, dat hij door zulk
een houding den moordenaar of den moord steunt. En Chestov vreest
het evenmin. De wet is een noodzakelijk tuchtmeester, de regel is
goed, plicht is uitnemend, maar meer dan alle wet, alle regel, alle plicht
is het leven, en de Christen zegt: is het Evangelie.

V
HET VERKLAREN VAN EEN DAAD
(DETERMINISME EN INDETERMINISME)

Er is iets zonderlings in het conflict tusschen deterministen en indeterministen. Beiden komen namelijk in het veld met hetzelfde bezwaar
tegen de andere theorie, en beiden hebben schijnbaar gelijk
Als het
determinisme juist is, zegt de een, waar blijft de zedelijke toerekening?
Kunnen wij een daad toerekenen, als wij haar beschouwen als een
gebeurtenis, die haar grond vindt in een voorafgaande gebeurtenis en
zoo tot in het oneindige? Wordt zoo het individu niet tot een doorgangspunt, en moeten wij niet — gesteld al, dat bij een gebeurtenis
van toerekening sprake kan zijn — het geheele wereldgebeuren ver
antwoordelijk stellen? „Sobald das Wollen ein koördiniertes Glied eben
desselben Naturprozesses ist, dem die Verdauung und die Gravitation
angehören, so wird keine begriffliche Deduktion uns überreden, dasz es
sittlich zurechenbar ist" (Simmel). Gewoonlijk is het antwoord van den
ander: Gij verwart determinisme en fatalisme. Het determinisme zegt
niet, dat gij als een machtelooze meedrijft op den stroom der gebeurte
nissen; zelf maakt gij er deel van uit; gij wordt niet voortgestuwd, gij
zijt een deel der kracht, die den stroom doet vloeien, en voorzoover
een daad in dit deel haar oorsprong vindt, kan zij met recht u worden
toegerekend.
Bovendien, voor den determinist mogen er eenige moeilijkheden zijn,
de indeterminist kan met de toerekening volstrekt niets beginnen. Hoe
en aan wien zal men toerekenen de ongedetermineerde, rede-looze daad,
d.i. het toevallige, dat telkens nieuw, d.i. uit het niets tevoorschijn treedt?
Als de daad niet uit mij, maar uit het niet voortkomt, hoe zal ik er
1

Zie over deze antinomie Simmel, !Moralwissenscbaft, S. 211; dat geheele hoofdstuk
behoort zeker nog altijd tot het beste, dat over het vraagstuk geschreven is. Hierover
ook James, Vragmatism, p. 117; e.a.
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voor verantwoordelijk zijn? Het toevallige behoort aan niemand, is ner
gens thuis. „Wie sich allerdings die Annahme eines blinden Zufalls mit
dem Gefühl der sittlichen Verantwortung zusammenreimen soll, lassen
sie (de indeterministen) dahingestellt." (Max Planck) 1.
Dikwijls wordt er nog aan toegevoegd: in de praktijk zijn allen de
terministen, al weten zij het zelf ook niet. Zij kunnen met een kleine
variatie Monsieur Jourdain nazeggen: „II y a plus de quarante ans
que je suis déterministe, sans que j'en susse rien". Wie een daad zal
beoordeelen, beproeft haar terug te brengen tot den persoon, die haar
volvoerde, en uit zijn karakter te verklaren, en gaat alzoo deterministisch
te werk. Zoo weinig is dit in strijd met de zedelijke ervaringen, dat
omgekeerd „de verklaring" een noodzakelijke voorwaarde voor de zede
lijke toerekening en beoordeeling mag heeten. Tegenover een nietverklaarde daad houden wij ons oordeel in, totdat zij verklaard is, en
over een onverklaarbare daad hebben wij niets te zeggen. En hoe
vollediger de verklaring is, des te beslister spreekt het zedelijk oor
deel.
Men begrijpt, waarom ik boven deze studie zette: Het verklaren van
een daad. Op dit punt immers komt het aan voor de ethiek. De theore
tische kwestie determinisme-indeterminisme voert ons in een slop; wij
raken er niet uit; wij kunnen tot in alle eeuwigheid er over discussieeren
zonder iets van elkaar te verstaan, wij blijven elk waar wij waren. Hier
echter is een precies punt, en dat van het allergrootste belang is. Er is
een mogelijkheid, hoe moeilijk het mag zijn, om er iets van te weten
te komen. Misschien helpt het om het probleem zuiverder te stellen.
De vraag is: wat verstaan wij onder het verklaren van een daad? Is er
één opvatting? Of zijn er twee, misschien zelfs meer, waardoor ver
warring ontstaat, als wij ze door elkaar halen? Wij moeten behoorlijk
onderscheiden, voordat wij door kunnen gaan met vragen: En hoe is
het daarmee gesteld? Hoe is het verband met de zedelijke beoordeeling?
Is zij er de voorwaarde van of wordt deze er door opgeheven?
Ik neem enkele wijsgeeren: Jbeodor £ipps, Xant, Paul Hée, en last
not least CWax Planck, die in zijn rede niet als physicus, maar als wijs
geer spreekt, zonder echter te vergeten, dat hij tevens èn physicus èn
mensch is.
£ipps maakt het zich te gemakkelijk. Hij meent, dat reeds een oor
zakelijke verklaring van een daad is gegeven, als wij zeggen: hij heeft
1

In de rede, waarover later meer: Vom "Wesen der Willensfreiheit, 1936.
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het gedaan. Was dit juist, dan zou zeker het determinisme volstrekte
voorwaarde zijn van elk zedelijk oordeel. Een zedelijk oordeel betreft
immers altijd een persoon, zijn karakter; wij dienen dus, als wij in het
geheel een oordeel zullen vellen, eerst te weten, wie de dader is, eerst
den persoon te kunnen aanwijzen.
Lipps spreekt aldus: „Wat is buiten de sfeer van het menschelijk wil
len en handelen de zin van de toerekening of van de verantwoorde
lijkheid?
Wanneer ik een ergens uitbrekende en zich verbreidende ziekte den
bodem-toestanden „aanreken", of haar op „rekening" daarvan stel,
wanneer ik de bodemtoestanden voor de ziekte en haar verbreiding
„verantwoordelijk" houd, of, om nog een andere uitdrukking te ge
bruiken, deze er de „schuld" van geef, wat is daarmee gezegd? Zonder
twijfel dit, dat ik de bodemtoestanden als de oorzaak van de ziekte
en van haar verbreiding beschouw. En geheel denzelfden zin hebben
deze zegswijzen ook in andere gevallen.
Dan moet ook de stelling: Een daad wordt mij toegerekend, of: Ik
word daarvoor verantwoordelijk gesteld, allereerst beteekenen: Ik word
als de oorzaak der daad beschouwd" 1.
Ik geloof, dat er in de redeneering een ernstige fout is. En de oor
sprong van die fout ligt in een oppervlakkige, onjuiste opvatting van
het woord „daad"; waaruit men moge opmaken, dat het geen verloren
moeite is zich ernstig met woord-beteekenissen bezig te houden. —
Het is een subtiele kwestie; ik kan alleen zeggen, dat ik hoop haar
duidelijk te kunnen maken. Belangrijk is zij wel.
Lipps gebruikt ter vergelijking „het toeschrijven van een ziekte aan
bodem-toestanden". Gaat die vergelijking, hoe plausibel zij ook lijkt,
wel op? Er is een zeer redelijke gedachte te verbinden aan de be
wering, dat de toestand van den bodem moet worden beschouwd als
de oorzaak van het optreden eener ziekte in een streek. B.v. vochtig
heid van den grond is aanleiding tot het optreden van malaria. Daar
mee is een verband aangewezen tusschen een eigenaardigheid van een
landstreek en het voorkomen van een ziekte daar; de ziekte zou er
niet zijn, als de streek, bij overigens gelijke omstandigheden, niet door
dit verschijnsel gekenmerkt was. Dat is geen volledige verklaring; maar
als terecht dit verband gelegd is, dan is daarmee toch het ontstaan
en de verbreiding der ziekte daar en toen verduidelijkt.
1

Lipps, Die ethischen Qrundfragen.
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Kunnen wij nu op dezelfde wijze zeggen, dat een persoon een daad
heeft veroorzaakt? Bedoelen wij dat, als wij hem iets toerekenen? B.v.
Op een eenzame plek is het lijk van een man gevonden. Dan kan men
vragen: Wat of wie is de oorzaak, dat die man daar, blijkbaar plotse
ling, gestorven is? Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Misschien had hij
een hartkwaal en is hij hevig geschrikt, of hij is door den bliksem ge
troffen, of hij is overvallen, uitgeplunderd en gedood. In het laatste
geval nu is de oorzaak in een daad te zoeken. Wij zouden kunnen zeg
gen: een moord is de oorzaak van zijn dood. En als de moordenaar
ontdekt is, kan men zoo zich uitdrukken: zijn daad is de oorzaak van
den dood van den man. Daarmee is een verklaring gegeven, namelijk
een verklaring van het feit, dat deze mensch plotseling daar, op die
plek, gestorven is.
Is daarmee echter die daad opgehelderd? In geen enkel opzicht; de
daad is alleen geconstateerd. Wat achter de daad ligt, hoe de moorde
naar er toe gekomen is, blijft nog geheel in het duister. Eerst als de
daad vastgesteld is, kunnen wij over de „oorzaken" er van beginnen
te spreken; of als wij het eerder doen, stellen wij ons toch den dader
er reeds bij voor, denken wij aan wat er in hem moest zijn omgegaan.
Men vrage zich eens af, of wij in plaats van: Wie heeft dien man ge
dood? Wie is de dader? kunnen vragen: Wie is de oorzaak van dien
moord? Dat zou niet alleen een eigenaardige, maar ook een absurde
manier van spreken zijn. Ik kan aan die vraag geen redelijke ge
dachte verbinden. Als de vraag nog een beteekenis zou hebben, dan
moest het deze zijn: Wie is aanleiding of oorzaak geweest, dat de
man deze daad heeft verricht? b.v. door omkooping of door welk
middel ook, dat een ander tot een daad kan bewegen? Dat is geen
onmogelijke vraag, maar zij heeft natuurlijk een heel andere strekking
dan hier bedoeld is.
Lipps zou dunkt mij er niet aan gedacht hebben dit zinnetje neer te
schrijven: „Ik word als de oorzaak der daad beschouwd", als hem
bij het woord „daad" niet voor den geest had gestaan, wat door de
daad wordt uitgewerkt: de gevolgen. Zoo gebruiken wij het woord
dikwijls; bij een goede daad denken wij aan de bewezen hulp. Dat is
een onnauwkeurige wijze van spreken, die in de praktijk niet zoo
veel kwaad kan, maar onjuist blijft zij, en in dit verband sticht zij
verwarring. Men gaat denken, dat de daad buiten den persoon kan
bestaan, van hem gescheiden kan worden. En dan klinkt het niet dwaas,
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dat iemand, d.i. de dader, als oorzaak der daad wordt beschouwd.
Maar wij zien de dwaasheid in, zoodra wij ons te binnen brengen,
dat bij de daad behoort een psychisch proces, een aandrift, een reden,
een wilsbesluit en dat zij zonder deze niets is. Is er iets van een ver
klaring in, te zeggen, dat iemand de oorzaak is van zijn eigen wils
besluit? Wordt het wilsbesluit ons daardoor duidelijker? Zooals b.v.
het ontstaan en de verbreiding van een ziekte ons duidelijker worden,
als de vochtigheid van den grond als oorzaak is aangewezen? Ik zie
in het eerste niets anders dan een tautologie: de dader is de dader.
Wordt een bepaalde eigenschap van den persoon aangevoerd, b.v.
zijn driftige aard, dan is het iets geheel anders. Maar dat is de be
doeling niet. Het feit alleen, dat het zijn daad is, zal ook een aan
duiding van de oorzaak der daad bevatten.
Klaarblijkelijk is „iemand iets toerekenen, toeschrijven" niet een daad
uit een oorzaak verklaren, zij het ook op de meest elementaire wijze.
En derhalve mag uit het feit der „toerekening" (opgevat zooals Lipps
dat doet) geen conclusie worden getrokken omtrent een determinisme
der praktijk, en is evenmin hiermee uitgemaakt, dat een determinis
tische beschouwing geen verandering brengt in de zedelijke denkbeel
den. Dat laatste kan zoo zijn, maar het volgt hieruit niet. De schijn
ontstaat door de dubbel-zinnige beteekenis van het woord „toereke
nen" : neutraal of met reeds geïmpliceerde zedelijke beoordeeling.
Feitelijk had ik het dus tot nu toe niet over het „verklaren van
een daad". Het voorbeeld dient alleen om een te eenvoudig concludeeren, dat ik meer heb opgemerkt, van een „determinisme der prak
tijk" af te wijzen. Anders wordt het, wanneer wij gaan zien, wat Xant
over dit onderwerp zegt. Kant behandelt in wat volgt wèl een verklaring
van de daad in verband met de zedelijke toerekening.
Kant1 redeneert aldus: „Men neme een willekeurige handeling, b.v.
een boosaardige leugen, waardoor een mensch zekere verwarring in
de samenleving gebracht heeft, en die men eerst in de beweeggronden,
welke de oorsprong zijn, onderzoekt, om daarna te beoordeelen, hoe
zij met haar gevolgen hem toegerekend (d.i. als schuld aangerekend)
kan worden. Voor het eerste doel gaat men het empirische karakter
tot de bronnen daarvan na, welke men in een slechte opvoeding, ver
keerd gezelschap, ten deele ook in de boosheid van een voor be
schaming ongevoelig naturel zoekt, ten deele op lichtzinnigheid en on1

Krit. d. r. V. S. 443, Ed. Kehrbach.
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bezonnenheid brengt; waarbij men dan de aanleidende oorzaken niet
buiten beschouwing laat. In dat alles handelt men, zooals in het al
gemeen bij het onderzoek van de reeks oorzaken, die een gegeven
natuurverschijnsel bepalen. Ofschoon men nu de daad hierdoor be
paald acht, laakt men niettemin den dader, en dat niet wegens zijn on
gelukkig naturel, niet wegens de op hem werkende omstandigheden,
ja zelfs niet wegens zijn vorigen levenswandel, die er toe geleid heeft;
want men onderstelt, dat men geheel ter zij kan laten, hoe deze ge
weest is, en de afgeloopen reeks van voorwaarden als niet geschied,
deze daad echter als volkomen onbepaald ten aanzien van den vroegeren toestand kan beschouwen, alsof de dader daarmee een reeks van
gevolgen geheel van zelf aanvangt. — Hij heeft nu, d.i. op 't oogenblik,
dat hij liegt, geheel en al schuld." Elders 1 evenzoo, met een klein ver
schil, dat intusschen niet zonder beteekenis is: „Een mensch mag nog
zooveel moeite doen om zichzelf een vergrijp, dat hij zich herinnert,
te schilderen als een onopzettelijk verzuim, een onbedachtzaamheid
die men nooit geheel vermijden kan, bijgevolg als iets, waarbij hij door
den stroom der natuur-noodzakelijkheid meegesleept werd, en zoo zich
vrij van schuld te verklaren, hij zal toch bevinden, dat de advocaat,
die in zijn voordeel spreekt, den aanklager in hem geenszins tot zwijgen
kan brengen, zoolang hij zich slechts bewust is, dat hij ten tijde van
zijn vergrijp bij zinnen was, d.w.z. in het gebruik zijner vrijheid. Hij
verklare de overtreding uit een slechte gewoonte,... zóózeer, dat zij
als een natuurlijk gevolg daarvan kan worden beschouwd, voor zelf
verwijt zal hem dat niet vrijwaren."
Het verschil, waarop ik daar even doelde, is, dat Kant in het eerste
citaat een zuiver oorzakelijke verklaring voor oogen heeft, terwijl in
het tweede de advocatuur in ons binnenste bezig is, die een slechte
daad in een „onbezonnenheid" poogt om te zetten. Die advocaat ver
klaart niet, maar fantaiseert, verdraait. Daartegen houdt, het spreekt
van zelf, het onpartijdig-juiste oordeel stand. Maar zoo bedoelt Kant
het niet. Hij meent, dat het oordeel gelijk zou blijven, ook al zou bij
geval de advocaat gelijk hebben, en b.v. een „leugen" inderdaad te
verklaren zijn uit „een onopzettelijk verzuim, een onachtzaamheid";
anders heeft zijn betoog geen zin; de strekking is immers, dat de ver
klaring van een daad en de toerekening als schuld zeer wel gepaard
kan gaan: er is een parallelisme tusschen de daad als proces, dat in
1
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den tijd verloopt, en de daad als een absoluut begin met betrekking
tot het intelligibele substraat; beide raken elkaar niet, en de
zedelijke toerekening geldt alleen de laatste. — Wij voelen hier, bij
dit tweede citaat, dadelijk, dat er iets fout moet zijn. Niemand ter
wereld stelt op één lijn een onwaarheid uit onachtzaamheid en een
boosaardige leugen. Er verandert wèl iets, als zulk een verklaring juist
blijkt te zijn. Zou Kant, het zij met alle respect voor den grooten wijs
geer gezegd, niet twee verklaringen door elkaar halen: een oorzake
lijke verklaring, die de daad ziet als een gebeurtenis in een oneindige
reeks van gebeurtenissen, en een andere soort van verklaring, die de
daad opheldert door te wijzen op den persoon, zijn beweegredenen,
zijn gezindheid, zijn karakter? De twee soorten van verklaring vloeien
gemakkelijk ineen; ik beweer ook niet, dat er geen raakpunten zijn;
zulk een scheiding van functies is steeds kunstmatig; maar ik vind
het van het hoogste belang ze niet te verwarren. Een daad „gebeurte
nis", en niets meer, daarbij verdwijnt de levende mensch, het is de
dood van den persoon; maar bij de tweede soort van verklaring is
dit niet geïmpliceerd. Er moet dus iets zijn, dat niet klopt. Vanwaar
die verwarring bij Kant? Ik meen den oorsprong te kunnen aanwijzen;
wat ik heel in het kort zal beproeven te doen.
Niemand heeft zoo scherp gevoeld en zoo duidelijk gezegd als Kant,
dat tegenover een „gebeurtenis" qua talis de zedelijke beoordeeling
niet mogelijk is. Konden wij, meent hij, een daad alléén zien als gevolg
van voorafgaande oorzaken, als een schakel in de keten van het natuur
gebeuren, dan kon van zedelijke toerekening geen sprake zijn. Want
wie zou mij willen toerekenen, wat niet in mijn macht staat? En zou
men niet iedere daad moeten beschouwen als volstrekt bepaald door
het verleden, d.i. door iets, dat op het oogenblik der daad niet meer
in mijn macht staat,... dat derhalve nooit in mijn macht staat? Want
zoo gaat het tot in het oneindige, volgens een steeds reeds te voren
bepaalde orde. Een beroep op de psychologische of comparatieve vrij
heid, d.i. hierop, dat het toch „innere, durch unsere eigenen Krafte
hervorgebrachte Vorstellungen, dadurch nach veranlassenden Umstanden erzeugte Begierden und mithin nach unserem Eigenen Belieben
bewirkte Handlungen sind", is een armelijke uitvlucht. Op de nood
zakelijkheid van de verbinding der gebeurtenissen in een tijdreeks komt
het aan; de soort van causaliteit is daarbij van ondergeschikt belang.
De psychologische vrijheid is in den grond niets beter dan de vrijheid
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van den „Bratenwender", die ook, als hij eenmaal opgewonden is, van
zelf zijn bewegingen volvoert.
Wij verwachten nu te hooren: Maar de mensch is geen automaat, zijn
persoon is niet gebonden aan het natuur-gebeuren, hij leeft, er is spon
taneïteit, mogelijkheid, vrijheid. En zooals bekend spreekt Kant van
de „spontaneïteit van het subject, als ding op zich zelf". Maar wat be
doelt hij met deze spontaneïteit? Zij zal volgens hem een „causaliteit
der rede" zijn. Dus een causale, d.i. noodzakelijke spontaneïteit! Dit
beteekent niets anders dan: er is tweeërlei causaliteit, een causaliteit
van het natuurgebeuren en een intelligibele causaliteit der rede, beide,
hoezeer ook verschillend, werkend naar een regel. In principe acht Kant
het ook mogelijk een bepaalde daad te verklaren uit de causaliteit der
rede. „Soms merken wij, of meenen wij ten minste te merken, dat de
ideeën der rede werkelijk causaliteit ten aanzien van de daden des
menschen, als verschijnselen, bewezen hebben, en dat zij daarom ge
schied zijn, niet omdat zij door empirische oorzaken, neen, maar om
dat zij door gronden der rede bepaald waren" (Krit. d. r. Vern., Ed.
Kehrb., S. 440; cursiveering van mij.) Waar blijft hier het spontane,
individueele? Of een daad bepaald is door de causaliteit der rede of
door empirische oorzaken, kan toch niet zooveel verschil maken; om
met Kant te spreken: „de soort causaliteit is van ondergeschikt belang."
— Inderdaad is natuurlijk „causaliteit der rede" een andere uitdruk
king voor de vergoddelijkte zedewet, den kategorischen imperatief, die
in zijn behooren, „du solist" tegelijk het kunnen, „du kannst", met
zich mee voert; het beginsel van alle moralisme. De regel heeft ge
sproken; wie zal niet gehoorzamen? De arme mensch heeft niets in
te brengen; bijna schreef ik: het individu is er niet, alleen de regel
bestaat. Men verstaat nu, waarom voor Kant elke verklaring irrelevant
moet zijn ten opzichte van het zedelijk oordeel, niet alleen de oor
zakelijke verklaring, maar ook de soort verklaring, die de daad stelt
in het licht van den geheelen persoon, zijn beweegredenen, zijn karakter.
Alleen de verklaring uit de intelligibele vrijheid geldt. Kant vergiste
zich, maar wij doen verkeerd, als wij zijn vergissing alleen op rekening
van een vlak „moralisme" stellen; wij kunnen haar evenzeer de tra
gische vergissing noemen van een hoogen, krachtigen geest, een recht
schapen man, die aan een afkeerige wereld haar eeuwige bestemming
voorhoudt. Naast het „neen" der afwijzing plaats ik dit „ja"; van harte,
zonder aarzeling.

too
Wat ik neerschreef over Kant's „verklaren" is mij ingegeven door een
opmerking van Paul Rée 1, de radicale, zeer scherpzinnige vriend van
Nietzsche. Het is niet meer dan billijk, dat ik hem de eer geef,
die hem toekomt door de opmerking hier te laten volgen. Bovendien
kan zij dienen tot nadere verduidelijking. In hoever ik van Rée afwijk
zal spoedig blijken.
„Schijnbaar, zoo ongeveer zegt hij, heeft Kant gelijk. Doen niet de
menschen zooals hij beschrijft? Zij verklaren zich een voorgevallen
moord, een boosaardige leugen, en rekenen nochtans zich zelf en
anderen zulke daden als schuld toe. Wanneer wij van deze toereke
ning rekenschap willen geven, wat blijft ons anders over (aangenomen
altijd, dat slechts vrije daden toegerekend kunnen worden), dan „irgendwie von irgendwoher der zugerechneten Handlung Freiheit zu beschaffen"? Zooals gezegd: Kant schijnt gelijk te hebben; maar hij heeft
ongelijk. — ... wie een leugen als werking beschouwt, weigert haar
als schuld aan te rekenen; voor hem bestaat de toerekening niet meer.
Bijgevolg is het aannemen van die vrijheid onnoodig, ja ongeoorloofd.
Juist datgene ontbreekt, op grond waarvan tot haar besloten werd: de
toerekening als schuld." — Maar zegt de ervaring niet, dat beide,
verklaring en toerekening, wèl samengaan? Hierop is Rée's antwoord:
dit is schijn. „De oplossing van het raadsel is: er is een fundamenteel
onderscheid tusschen „een daad verklaren en „een daad als werking be
schouwen". Een daad verklaren beteekent nog lange na niet: haar als
werking, als een noodzakelijke gebeurtenis erkennen. Ieder mensch
verklaart zich de daden, die onder zijn aandacht vallen, maar bijna
niemand beschouwt ze als werkingen.
Het onderscheid tusschen „een daad verklaren" en „een daad als wer
king beschouwen" willen wij eerst aan een moreel indifferente daad
verduidelijken. Iemand komt in razende vaart aanloopen. „Waarom
loopt die man zoo hard?" vragen de menschen. Zij vernemen, dat hij
op weg is naar het station, waar juist een trein vertrekt. Nu hebben
zij zich het loopen verklaard. Maar hebben zij daarom reeds de oor
zakelijke bepaaldheid er van ingezien? Geenszins, zooals gemakkelijk
kan worden aangetoond: men vrage er naar. De menschen zullen ant
woorden: „De man loopt hard, omdat het oogmerk, den trein niet te
missen, op zijn willen heeft ingewerkt. Maar hij had ook anders kun
nen willen en handelen; hij had op het oogenblik, toen hij hard be1
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gon te loopen, in plaats daarvan een rijtuig kunnen nemen of van het
gebruik van den trein kunnen afzien en terugkeeren." Dus: zij speuren
naar de beweeggronden van het handelen, d.w.z. zij zoeken er een
verklaring voor. Maar zij zien niet in, dat de beweeggronden, samen
met de overige gedachten, gewaarwordingen, indrukken het loopen
op dat oogenblik tot een noodzakelijke gebeurtenis maakten; dat de
dingen van eeuwigheid af anders hadden moeten zijn, zou hij, in
plaats van te loopen, een rijtuig nemen. Zij zien motieven, maar niet
de oorzaak. Evenzoo bij het liegen. Wanneer iemand gelogen heeft,
vraagt men: waarom heeft hij gelogen? Hoe is hij daartoe gekomen?
Maar als oorzakelijk bepaald heeft men daarom de leugen nog in het
geheel niet erkend."
Een kleine toelichting bij deze redeneering is niet overbodig. Onder
oorzaak verstaat Rée het geheel der factoren, die een gebeurtenis be
palen. Eerst als wij alle samenwerkende factoren kennen, of althans
de aanwezigheid er van onderstellen, zien wij in, dat een gebeurtenis
i.c. een daad veroorzaakt is, dat zij werking, gevolg en dus noodzake
lijk is. Bij een moord b.v. is de oorzaak1: des Mörders Beschaffenheit im Moment der Tat (alle Vorstellungen, welche er damals hatte;
seine Empfindungen; die Temperatur seines Blutes u.s.w.) und die darauf wirkenden Eindrücke. — Van die totaal-oorzaak nu zijn wij bij
het verklaren van een daad ons niet bewust; wij leggen de motieven of
redenen bloot, d.w.z. slechts een deel der oorzaak. Zoo bedoelt Rée
het, als hij zegt: „zij zien motieven, maar niet de oorzaak". Hij be
doelt: wij zien slechts een deel der oorzaak, niet de geheele oorzaak.
Daardoor is het mogelijk, dat de menschen zich een daad verklaren en
nochtans meenen, dat zij anders had kunnen uitvallen; zij houden niet
met alle factoren rekening. En daardoor weer is het mogelijk, dat zij
de daad als schuld toerekenen; dit houdt op, zoodra zij inzien, dat
de daad geheel oorzakelijk bepaald is.
Nog iets over het laatste. Rée meent: de determinist — zooals men
begrijpt is hijzelf determinist — die zich in zijn oordeel over daad en
karakter niet door de gewoonte, maar door zijn wetenschappelijk in
zicht laat leiden, kan geen daad als schuld aanrekenen. „Een daad als
werking beschouwen en haar als schuld zien kan niet samengaan; ten
minste niet zoover de ervaring reikt, die ik bij anderen en bij mijzelf
1

t.a.p., S. 11.
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heb opgedaan; mijn verstand, mijn gevoel... brengen het niet voor
elkaar een werking als schuld aan te rekenen."
Bij vergelijking met Kant komen wij tot dit resultaat: Kant zegt, dat
tegenover een natuur-noodzakelijk gebeuren de zedelijke toerekening
geen stand houdt; zoo meent ook Rée.
Kant beweert, dat er naast de natuur-noodzakelijkheid der verschijnse
len, waarvan wij bij „het verklaren' ons bewust zijn, een intelligibele
vrijheid bestaat, waarop wij de toerekening gronden. Rée erkent alleen
de natuurnoodzakelijkheid en acht dus het zedelijk toerekenen onge
rechtvaardigd; doen wij het toch, dan is het uit onkunde of gewoonte.
En wat in het bijzonder ons punt van behandeling betreft, namelijk
het verklaren van de daad: Kant oordeelt, dat daarbij de daad als
werking, als een oorzakelijk gebeuren gezien wordt. Rée ontkent dat.
Wij vatten het laatste punt weer op. Heeft Rée gelijk in zijn critiek?
Zonder eenigen twijfel is er een kern van waarheid in; misschien nog
meer en andere waarheid dan Rée vermoedde. Men herinnere zich,
dat de vraag deze is: of wij, wanneer wij met het oog op de zedelijke
beoordeeling de verklaring van een daad zoeken, de daad zien als
werking, als noodzakelijk gevolg van hetgeen voorafging. Dit is het
wat Rée ontkent, terecht naar mij voorkomt. Hij zegt: de menschen
zien slechts een deel der oorzaak. Ik zou liever zeggen: zij denken
daarbij dikwijls, gewoonlijk zelfs niet aan oorzaak en noodzakelijk
heid; zij wenschen niet te weten, hoe de daad ontstaan is, maar hoe zij
is, zij zoeken er een beschrijving, een interpretatie van, en in die inter
pretatie zoeken zij den persoon, zijn beeld, en wat bij hem te be
wonderen of te misprijzen of ook enkel maar mee te beleven is. oo
ook bij een zedelijk indifferente zaak; b.v. in Rée's voorbeeld van den
rennenden man. „Waarom loopt die man zoo hard?" Iemand zegt:
„Hij wil den trein halen, die op het punt staat te vertrekken". Daar
mee is ons het oogmerk der daad aangegeven, d.w.z. een deel der daad
zelve, dus niet een oorzaak; men vertelt er ons iets van, dat wij tevoren
niet wisten; wij zagen slechts de beweging van het harde loopen, maar
die beweging is niet de geheele daad en zelfs niet het belangrijkste er
van- het harde loopen van een gek is geen daad; nu we het oogmerk
kennen, zijn wij voldoende op de hoogte, onze nieuwsgierigheid zal
in dit geval bevredigd zijn. Aan de oorzaak van de daad denken
wij bij ons vragen niet. Men kan dat ook hieruit opmaken: als wij
nog langer in zijn daad belangstellen, dan zullen wij met hem de aan-
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dacht concentreeren op het doel: den trein te halen; de blik is, juist
als bij den persoon zelf, vooruit gericht en niet naar wat achter de
daad ligt. Ik beweer niet, dat hier geen gegevens zijn om tot een cau
saal verband te besluiten; ik beweer alleen, dat wij ze bij deze ver
klaring niet als zoodanig zien.
Nemen wij nu een voorbeeld, waarbij de zedelijke beoordeeling be
trokken is. Aan het slot van een bulletin van Napoleon uit Rusland
komt, zoo las ik, deze zinsnede voor: „De gezondheid van Zijne
Majesteit is nooit beter geweest dan thans". Dat is zeer harteloos en
cynisch gevonden. Had de Keizer in die tragische oogenblikken niets
beters te schrijven, over zijn ongelukkig leger b.v.; zou een edel mensch
niet over alles eerder berichten dan over zich zelf? Die daad teekende
hem als cynisch en ijdel. De zaak is, dat men de daad onmiddellijk
onder een rubriek bracht; dergelijke daden gelden als een teeken van
cynisme; in zulke omstandigheden behoort men niet over zich zelf
te spreken of te schrijven. Feitelijk was dit echter weinig meer dan
een willekeurige voorstelling. Men wist niet, dat staatsraad Fiévé aan
Napoleon had geschreven, dat het niet goed was, dat de keizer in zijn
bulletins altijd over zich zelf zweeg „iets wat men er vóór alles in
zoekt". Dat kunnen wij zonder twijfel een verklaring van de daad
noemen. Wij weten nu, wat de keizer er mee beoogde, of liever, dat
hij er niets mee beoogde, dan Fiévé ter wille te zijn. En hierdoor wordt
de daad van een felle aanklacht tegen hem tot iets, in zedelijk opzicht,
onverschilligs; cynisme, ijdelheid zijn buitengesloten. Het schijnt mij
toe, dat ook in dit geval de verklaring in hoofdzaak neerkomt op het
beschrijven van de daad. Nu men weet, wat van den keizer gevraagd
werd, nu kent men de daad eerst. Wij achten haar verklaard, omdat
wij het oogmerk kennen; omdat wij weten wat hij er mee voor
had.
Of is misschien de kwestie ten slotte veel eenvoudiger dan zij hier
voorgesteld is? Verklaren wij niet een daad uit het karakter, b.v. uit
eerzucht, barmhartigheid enz.? Wordt hiermee dan niet de oorzaak
der daad aangegeven? En is deze verklaring niet onontbeerlijk voor een
zedelijke beoordeeling? Ja, is zedelijk beoordeelen zoo niet in wezen
causaal verklaren? Kant en Rée zouden dus verkeerd gezien en ge
voeld hebben. Inderdaad klinkt dit zeer eenvoudig. Ik betwijfel echter
de juistheid der redeneering. In de eerste plaats vergeet men, dat de
gezindheid een integreerend deel is van de daad. Men plaatst weer,
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evenals wij dat bij Lipps zagen, de daad als iets objectiefs buiten den
mensch; maar dat gaat niet; men snijdt er dan een stuk af, waardoor
zij haar kenmerk als daad verliest en enkel tot een gebeurtenis in de
wereld wordt. De gezindheid behoort bij de daad, en wij kunnen
haar dus moeilijk de oorzaak der daad noemen. — Bovendien, wij
kunnen stellig niet zoo spreken bij iedere daad, die wij zedelijk beoordeelen; wij zeggen: hij handelt onbetrouwbaar, wij kunnen niet
zeggen: hij handelt uit onbetrouwbaarheid; evenmin uit karaktervast
heid, uit onpartijdigheid, enz. En het is zelfs de vraag, of wij ons de
zedetijk-goede en slechte eigenschappen wel als bestaande mogen den
ken; en als dat niet gaat, dan kunnen zij ook geen oorzaken zijn 1. —
Verder, als wij naar aanleiding van een daad vragen: Hoe is de man
daartoe gekomen? Wat heeft er toe geleid, dat hij zoo handelde?, dan
zullen wij ons niet tevreden stellen met het antwoord: hij handelde
uit eerzucht, uit barmhartigheid enz. Wij zullen hem misschien zulke
eigenschappen toekennen, maar wij weten toch, dat allerlei factoren
mee moesten werken, opdat deze bepaalde daad tot stand kwam. Was
niet van invloed, dat het verstand helder was of beperkt? En welke
middelen ten dienste stonden? Dat spreekt trouwens vanzelf: een daad
komt niet zoo maar uit een gezindheid of karaktertrek te voorschijn!
Bij zulk een beschouwing enkel uit het gezichtpunt der „moraal zien
wij langs het werkelijke leven en den werkelijken mensch heen; beide
zijn veel te ingewikkeld om in dit schema gevat te kunnen wor
den.
Mijn resultaat is: bij het verklaren, dat wij ter zedelijke beoordeeling
toepassen (cur, quando, quomodo), gaan wij niet deterministisch te
werk, d.w.z. wij zien daarbij niet de daad als gevolg, als werking, of
nog anders uitgedrukt: de zedelijke beoordeeling impliceert niet het
determinisme. Is dit dus een betoogje voor het indeterminisme ge
worden? De lezer zelf mag dit uitmaken, maar naar mijn meening be
hoeft dat niet zoo te zijn, en ik voor mij kan mij niet denken, hoe men
bij het verklaren ^deterministisch te werk zou kunnen gaan. Het pro
bleem determinisme-indeterminisme wilde ik ook niet even oplossen.
Het is dus een negatief resultaat, waartoe wij tot zoover zijn ge
komen.
Maar misschien kan het resultaat er toe leiden, dat wij het probleem
anders gaan stellen, zóó, dat het voor vruchtbaarder bespreking vatbaar
1

Zie de Bussy, Tiet zedelijk beoordeelen, bi. 78, 112 v.v.

HET VERKLAREN VAN EEN DAAD

105

is. Nu ontvangen wij vaak den indruk, dat het z.g. vrije-wil-probleem
een abstracte kwestie is, waarover men samen zoo lang redeneert, tot
een van beiden uit verveling zwijgt. Men raakt nooit uitgesproken,
omdat men nooit elkaar raakt. Is het determinisme ook niet te veel
eisch van een wereldbeschouwing? En indeterminisme een verzet daar
tegen? Men merkt het duidelijk bij Paul Rée. Het „wijsgeerig inzicht"
stelt de noodzakelijkheid vast; dat inzicht is een soort godheid, waar
voor de mensch deemoedig heeft te buigen; wij krijgen een plaats aan
gewezen in de rij der gebeurtenissen. Wij? De vraag komt zelfs niet
op, of er nog van „wij" en „ik" te spreken valt. En welk een rustige
verzekerdheid! De „noodzakelijkheid", die toch in deze wereld veel
verschrikkends heeft, lokt geen spoor van protest uit. Klaarblijkelijk
behoort Rée tot hen, van wie Dostojewsky zegt: „Die Wand (d.i. de
noodzakelijkheid, „Zweimalzwei-Mathematik") hat für sie stets etwas
Beruhigendes, Entscheidendes, meinentwegen sogar etwas mystisches. .
Zijn „determinisme" is een dogma, eisch van een philosophische wereld
beschouwing, waarmee hij volkomen vrede heeft.
In ieder geval, er is een meer beperkt probleem, dat zich zeer wel
tot bespreking leent. Ik bedoel deze vraag, of en in hoever de zede
lijke beoordeeling zich wijzigt, als wetenschappelijk onderzoek een
samenhang in geestelijke verschijnsels aanwijst. Het is óók een lastig
vraagstuk, en niet eenvoudig op te lossen met een: neen, dat kan niet,
of, ja, dat moet wel. Wij hebben te vragen, hoe het in werkelijkheid
is. Stof biedt b.v. een boek als van Vaulban, Les mensonges du caractère. Een onderzoeker is geneigd elke „leugen" (in het woord is een
zedelijke qualificatie opgenomen) tot iets neutraals te maken, zoodra
de simulatie beschreven en, zoover dat gaat, verklaard is. Het is het
imperialistische der wetenschap, dat alle geestelijke functies absorbeert.
Maar dat een juiste verklaring voor ons oordeel van groote beteekenis
is, is buiten kijf. Wie het boek van Paulhan leest, kan niet meer alle
„onwaarheden" als „leugens" op één groote hoop werpen. Hoe veel
is niet gevonnist uit niet-begrijpen, niet-weten; niemand zou voor de
bepaling van toerekenbaarheid terug willen naar de middel-eeuwen
of ook naar een paar honderd jaar geleden. — Zoo ook met de ver
klaring uit de levens-geschiedenis van een mensch; voor een juist en
zuiver oordeel over een daad is zulk een verklaring vaak onontbeer
lijk; al zullen wij wellicht ook zeggen: daarmee is de daad wel ver
klaard, maar nog niet verontschuldigd. Want er is altijd een punt,
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waar „het" ik verschijnt en de relatie, waarin dit „ik" staat tot ande
ren, tot den mensch en tot God; wij zijn geen mechanisme.
Met dit laatste kom ik tot de rede van TAax Planck, ik zie in die rede
een zeer merkwaardige poging om dit punt te vinden, het levende „ik",
dat niet opgaat in een voorafgaande reeks van gebeurtenissen. En er
is nog iets anders, dat mij er in aantrekt. Gewoonlijk staat in dergelijke
bespiegelingen de gedachte voorop: Kan ik al of niet een kwaad, b.v.
een „leugen", toerekenen? Het erge van het determinisme zou dan
zijn, dat wij daartoe het recht gingen missen. Mij lijkt dit niet het
ergste. Voorzichtigheid in het oordeel en terughouden van den druk
zou ik liever op het credit van het determinisme plaatsen. Men zal
dat uit deze studies wel gemerkt hebben. Doe niet! is het eerste;
laat er alle kracht en gezag zijn om het verbod te handhaven; heil
zaam is ook oprechte verontwaardiging bij overtreding; maar dit nega
tieve is niet het einde, en ten slotte niet de hoofdzaak; het „ja is
meer. Van dit „ja" nu vind ik bij Max Planck. Zijn blik is niet vooral
ter zij of achteruit, maar voorwaarts gericht.
Planck verklaart zich determinist. Hij is zelfs wat kribbig tegen eenige
„namhafte Physiker", die meenen, dat men, om de wilsvrijheid te red
den, de causaliteitswet ten offer moet brengen, en zich niet ontzien
(kein Bedenken tragen) ter verklaring van de wilsvrijheid de onzekerheids-relatie der quanten-mechanica aan te voeren. Ik vermag hier
over niet te oordeelen. Ik voel wel eenigen twijfel opkomen, of de
voorstelling van het misdrijf geheel juist is; de uitspraak is mij te emo
tioneel. Overigens geeft hij geen betoog voor het determinisme. Hij
gaat er van uit, dat de taak van elke wetenschappelijke beschouwing
is, bij al wat in de natuur of in het menschelijk leven geschiedt, een
wettelijken samenhang te zoeken; waarbij natuurlijk een onontbeerlijke
onderstelling is, dat zulk een samenhang ook werkelijk bestaat. Dat
interesseert mij nu niet. Mij interesseert in dit verband de wijze, waar
op hij te werk gaat bij het verklaren van daden. En hierin ligt ook de
oorspronkelijkheid van zijn gedachten. Als kenmerk van noodzakelijk
heid stelt hij: de mogelijkheid om een verschijnsel vooruit te zien. Hij
denkt zich nu een zeer scherpzinnig toeschouwer, die met alle bij
zondere omstandigheden bekend is, en voor wiens blik de wil van een
waargenomen persoon tot stand komt door het samenwerken van een
aantal motieven of driften, die, bewust of onbewust, met verschillende
kracht en naar verschillende richting zich doen gelden, en die zich
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verbinden tot een bepaald resultaat, juist zooals in de physica ver
schillende krachten zich vereenigen tot een bepaalde resulteerende
kracht. Dan komt voor den toeschouwer een volkomen bepaald en
door hem vooruit te zien resultaat tot stand; en de wilsbeslissing
van den waargenomen persoon zal zich daarnaar nauwkeurig
richten.
Hoe echter, als de waarnemer aan den man, die overlegt, onmiddellijk
vóór zijn besluit het tot stand komen er van in alle bijzonderheden
meedeelt? Dan verandert de situatie. De waargenomene verneemt iets
nieuws over zijn motieven, b.v. of bewuste of onbewuste motieven
in werkelijkheid de hoofdrol hadden; en op grond van deze nieuwe
kennis zal hij zijn beslissing nogmaals kunnen toetsen en eventueel
veranderen. En zoo kan het doorgaan. Er blijven steeds nieuwe moge
lijkheden; de man is immers aan zijn waarnemer geen gehoorzaamheid
schuldig. — Daarop verlegt Planck het proces in den persoon zelf,
waarbij wij het ik hebben te splitsen in een erkennend en willend ik.
Hier is de passiviteit van den waarnemer volstrekt buitengesloten. Daar
om heeft de zelfkennis een principieele grens, en kunnen wij nooit de
eigen daad vooruit zien; het willende ik behoeft zich voor het ken
nende ik niet te buigen. De wil is souverein, en niet de kennis. En
zoo lezen wij (S. 18), wat wij zeker niet verwacht hadden: „De wils
vrijheid is niet onbereikbaar ver, zij is in ieder van ons onmiddellijk
aanwezig en is gewaarborgd door het met haar ten innigste verbonden
bewustzijn der zedelijke verantwoordelijkheid, dat bij al ons doen en
laten elke dag, elk uur op ons aandringt (uns bedrangt). En zij staat
naar mij voorkomt met het inzicht in onze wils-motieven in omgekeerde
verhouding. Want hoe nauwkeuriger inzicht wij in de causale bepaald
heid van onze wils-motieven verkrijgen, des te meer verdwijnt het
gevoel van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een te nemen
beslissing. Een volkomen inzicht in de eigen wils-motieven zou de wils
vrijheid geheel (geradezu) opheffen. Wie al zijn motieven naar kracht
en richting werkelijk volledig kent, is vrij van de moeite van verder
overleg en zal de slot-beslissing als noodzakelijk voelen."
Ik cursiveer het woord „noodzakelijk". Wij krijgen dunkt mij deze
conclusie: de „noodzakelijkheid" heft de wilsvrijheid en de verant
woordelijkheid niet op; inzicht in de noodzakelijkheid van wat wij gaan
doen heft haar wel op. Maar is „determinisme" niet juist inzicht in
de algemeene noodzakelijkheid? Anders kan ik aan de term geen be-
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teekenis hechten. En ten opzichte van het verleden neemt Planck ook
het woord op deze manier. Ten minste, zoo schijnt het. Deze rede
is niet een strak betoog. Zij is veel meer een getuigenis, wat ook uit den
toon blijkt, van de twee personen, die in hem huizen: de man van weten
schap en de man van geloof. De man van wetenschap poneert de
„noodzakelijkheid", de man van geloof verzet zich tegen de opvatting
van het menschelijk leven als een gebeurtenis. Het laatste merk ik
zelfs in een uitspraak, waarin hij de „noodzakelijkheid" verduidelijkt.
Wij moeten, zegt hij, opdat de causaliteits-wet een zin verkrijge, enkel
onderstellen de mogelijkheid van een waarnemer, die ons geheel, zonder
rest, kan doorzien .„Wie echter zoo kortzichtig of zoo aanmatigend
(überheblich) is, dat hij zulk een waarnemer voor ondenkbaar ver
klaart, bewijst hiermee slechts, dat het hem öf aan de verbeelding
öf aan den eerbied ontbreekt, welke nu eenmaal onontbeerlijk voor
waarde voor een vruchtbare behandeling van de diepste vragen van
kennis en ethiek is." Deze waarnemer is iets anders en meer dan een
scherpzinnig speurder naar den causalen samenhang. Hij eischt ge
hoorzaamheid; de woorden „aanmatiging" en „eerbied" zijn duidelijk.
En aan een gebeurtenis stellen wij geen eischen; zij verloopt en daar
mee uit. — Planck citeert, hoe een dame een grondige, wetenschappe
lijke opheldering verwierp met de woorden: „Ja, dat heb ik nu alles
heel goed begrepen. Maar gelooven doe ik het toch niet. Dat moet
voor een intellectueel verschrikkelijk zijn, belachelijk, een laakbare onnoozelheid; maar Planck is niet zoo'n pur sang intellectueel. Causaal
inzicht is hem niet het belangrijkste. Hij eerbiedigt een geloof,
dat des noods tegen alle bewijsvoering in stand houdt. Hij ziet in deze
„onnoozelheid" de illustratie van een diepe waarheid. Meer dan de
causale redeneeringen is hem ten slotte de levende mensch, de kleine,
dwaze, ongelukkige mensch, die nooit vrede zal hebben met wat toch
zeker wel causaal bepaald is: „. . . de treurige verscheurdheid der ver
houdingen in onze hedendaagsche cultuur-wereld, de onverkwikkelijke
strijd van belangen en meeningen, de vaak troostelooze toestanden, die
wij rondom aantreffen". (S. 24) — Nuchter gezegd: met het ver
klarend overleg vóór de daad is het niet uit; er is steeds iets, dat zich
niet wegdringen laat, zich er tusschen schuift. — Hij zou de woorden
niet zoo overnemen, denk ik, maar héél ver is zijn geest niet van wat
Dostojewsky neerschreef: „Herrgott, was gehen aber mich die Gesetze
der Natur und die Mathematik an, wenn mir aus irgendeinem Grunde
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diese Gesetze und das Zweimalzwei-ist-vier nicht gefallen? Versteht
sich, ich werde solch eine Wand nicht mit dem Kopf einrennen, wenn
ich tatsachlich nicht die Kraft dazu habe, aber ich werde mich mit ihr
doch nicht aussöhnen, blosz weil es eine Wand ist und ich nicht genug
Kraft besitze"

1
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Gij zult niet dooden, Ex. 20.
Blood has been shed ere now, i'the olden time,
Ere human statute purged the gentle weal . . .
There is murdered since —

!Macbeth
Zoodra ergens gemeenschap onder menschen ontstond, moet er stil
zwijgende overeenkomst geweest zijn om eikaars leven te ontzien. En
het is begrijpelijk, dat deze overeenkomst zich uit in het verbod „niet
dooden", dat wij dan ook al in de vroegste wetten vinden; dus niet als
een universeel, abstract gebod, maar als een gebod, dat geldt voor
de leden der groep. Zoo is het zeker ook in Israël gezien; het bevatte
voor den Israëliet geen afkeuring van allen oorlog, er waren immers
oorlogen des Heeren; en wij zullen er dus geen „pacifisme" in mogen
lezen.
Toch is onjuist wat Paul Volz, Mose und sein Werk, zegt: „Die Frage,
wie sich das sechste Gebot zum Kriege verhalte is gegenstandlos".
„Gegenstandlos" is de vraag ongetwijfeld niet. In de eerste plaats al
hierom niet, dat moord en oorlog beide betrekking hebben op „doo
den". Maar bovendien mogen wij niet voorbijzien, in welk verband
het verbod voorkomt. Het vijfde en zesde gebod volgen onmiddellijk
op de zuiver godsdienstige geboden. Die volgorde zal niet willekeurig
zijn. Wij kunnen naar mij voorkomt deze beide geboden een over
gang van de zuiver godsdienstige naar de zedelijk-maatschappelijke
geboden noemen.
Een enkel zedelijk-maatschappelijk gebod, uitvloeisel van „overeen
komst", is het gebod niet. Er is een specifiek godsdienstige grondslag.
Bij Israël staat op den voorgrond de „heiligheid" van het leven: God
is de levende God; Hij is de levensbron; de boom des levens; er is
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het ontzag voor het mysterie van den dood, waarbij het den mensch
niet geraden is in te grijpen. Het woord komt tot Kain: „Daar is een
stem van het bloed uws broeders, dat tot mij roept van den aardbodem".
Dit heeft weinig van een slechts maatschapijelijk motief. — De eer
biediging van het leven was in de eerste plaats een religieus motief.
En dit motief heeft doorgewerkt in het Christendom. Schweitzer heeft
gelijk, als hij in „eerbied voor het leven" een der grondleggende be
ginsels van het Christendom ziet; hij heeft ongelijk, als hij meent alle
moraal onder dit beginsel te kunnen brengen. — In het oudste Christen
dom was heiligheid van het leven een der groote beginsels, die het
Christendom van het paganisme onderscheidden. £ecky 1 geeft hiervan
frappante voorbeelden. Volgens hem was een der belangrijkste diensten
van het Christendom aan de menschheid, dat het met dogmatische
beslistheid veroordeelde de vernietiging van het menschelijk leven voor
vermaak (gladiatoren-spelen) of om de last (abortus, het dooden of
te vondeling leggen van kinderen). Ook de zeer nadrukkelijke veroor
deeling van zelfmoord houdt hiermee verband. Augustinus stelt zelf
moord gelijk met moord: door zich zelf te dooden doodde Lucretia
een onschuldige en deugdzame vrouw. — Ook de beschouwing van
oorlog verschilde hierdoor van die van Griek en Romein. Een mach
tige partij, waartoe Clemens Alexandrinus, Tertullianus, Origenes, Lactantius en Basilius behoorden, rekende oorlog-voeren ongeoorloofd voor
bekeerden. Misschien was deze opvatting een der oorzaken van de
vervolging onder Diocletianus. — Al is het zesde gebod alleen een
direct verbod van doodslag in Israël, door dit godsdienstig beginsel
krijgt het toch wel een wijdere strekking. Daarover later nog iets.
In geen geval is daarmee intusschen de problematiek van den oorlog
tot een oplossing gebracht; ook het primitieve Christendom geeft die
oplossing niet; reeds vroeg dienden Christenen in het Romeinsche leger;
en evenmin geeft het Evangelie een direct voorschrift, waardoor trou
wens ook het evangelie zou worden, wat het naar zijn wezen niet is:
een wet. — De problematiek is er. Bijna elk woord, dat wij er over
neerzetten is een verlegenheid, een halfheid; geen bewering, of er is
ergens een tegenstrijdigheid. Het slechtst van al heb ik altijd de menschen kunnen verstaan, die zeiden: hoe is het mogelijk, dat zij zoo
doen! Hoe is oorlog mogelijk! Ik vind dat niet onbegrijpelijk; ik zie
1
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in zulke woorden eerder een onbegrijpelijk gebrek aan zelfkennis. Wat
al kleine wrok om o zoo weinig; hoe is ieder in de wiek geschoten,
als hij niet voldoende wordt erkend; om niet te spreken van armzalige
geldruzies! Het gevolg moge niet de dood zijn, maar de druk op het
leven kan zoo zijn, dat het moeilijk valt de grenslijn aan te geven.
Voeg dit alles van ontelbare individuen samen en de oorlog is er
immers.
In het dagboek van Willem de Clercq las ik, en men neme dit citaat
als een getuigenis van den persoon: „Ik geloof niet, dat het ongelukkig
is om zich onvoldaan, maar wel om zich voldaan te gevoelen. Hoe
oprechter en eenvoudiger voor God en menschen, des te beter zal het
alles met ons gaan; en dan door en over de menschen heen op God
zien, zonder uit een ideaal te spreken ... — Wij zijn niet gul, niet
oprecht genoeg met elkander... de stroom der liefde vloeit te traag.
— Dat heeft direct niets met het oorlogsprobleem te maken, maar
voor mij is er wel iets in. Wij spreken soms te veel uit een ideaal. Zijn
wij zoo?
Het is een ondankbaar werk zulke dingen te zeggen. Velen denken,
dat men dan den oorlog verdedigt. Oorlog is ontzettend; als hij eer
lang over Europa mocht losbreken, welk een ramp! En dat zou men
verdedigen? Het zou dierlijk zijn dit te verdedigen, en op alle manier
tegen het Evangelie. — Maar ik verdedig een kwaad waarlijk nog niet,
als ik geen kans zie het door bepaalde maatregelen te keeren, te ver
nietigen; hoe vaak voelen wij niet onze machteloosheid, terwijl wij
toch het kwaad als kwaad erkennen. Mijn meening is deze: wij kunnen
nooit genoeg den waren vrede liefhebben; maar „de stroom der liefde
vloeit te traag", en daarbij maak ik voor niemand een uitzondering.
Waar een band van gemeenschap gelegd kan worden, laat men het
nooit verzuimen, en alles wat positief daartoe meewerkt bevorderen.
„Geen oorlog", dat is ten slotte toch een negatieve leuze; wat beteekenis heeft ze, zoolang het positieve er niet is? 1
In de volgende bladzijden poogde ik mijn gedachten te verhelderen,
het probleem zoo duidelijk mogelijk te zien. Een andere pretentie zoeke
ï~ Zoo is er ook waarheid in deze opmerking van Montherlant, L'équinoxe de Septembre: „Nous usons trop mal de la paix, pour avoir le droit d'accabler autant que
nous ïe voudrions la guerre. II est trés bien de se lamenter et de s'indigner sur les
détériorations faites par les obus a la cathédrale de Reims. Mais combien de Francais,
dans la paix, voyant cette cathédrale, en avaient été touchés sincèrement (sans
pose)? Combien de Francais tenaient a 1'intégrité de la cathédrale de Reims?"
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men er niet in; behalve dan deze, dat ik zulk een verheldering voor
onze geestelijke en praktische houding van beteekenis acht.
Daartoe begin ik met een overzicht van een artikel in het International
Journal of £thics: Pacifisme en Politiek, Jan. '32, van Frederck L.
Schuman.
Van oudsher waren wijsgeeren en koningen het meest geïnteresseerd
bij het probleem van den internationalen vrede. En ook tegenwoordig
kan men nog twee evenwijdige lijnen van behandeling onderscheiden:
de wijsgerig-zedelijke en de politieke. Het is zeer te betreuren, dat
deze twee categoriën nog nagenoeg geheel vreemden voor elkaar zijn,
en in methode en conclusies bij het najagen van hetzelfde doel weinig
met elkaar gemeen hebben. En het groote publiek van mannen en
vrouwen, die smachten naar vrede, maar die het wijsgeerig inzicht
missen om het probleem te vatten en de politieke macht om de aspiraties
om te zetten in daden, dat groote publiek staat verwilderd en verward
bij het geroep van de onpolitieke wijsgeeren en van de onwijsgeerige
menschen van de politiek. De taak om die twee evenwijdige lijnen te
doen samenvallen is slechts een onderdeel van het eeuwige probleem
om ideaal en werkelijkheid, theorie en praktijk te verzoenen. Daartoe
doet Schuman in zijn artikel een poging.
Toen de abt Saint-Pierre zijn plan tot den eeuwigen vrede, uitgegeven
ten tijde van de Unie van Utrecht, overhandigde aan den Franschen
minister Fleury, las deze het met sympathie en antwoordde: „Gij hebt
een wezenlijk artikel vergeten, namelijk om zendelingen af te vaardi
gen ten einde de harde vorsten te ontroeren en hen te bewegen uw
beschouwing te deelen." Het verzuim van den goeden abt was het
verzuim van al zijn voorgangers en opvolgers. Tusschen de 14e en 20ste
eeuw hebben alle vredesplannen van ethische denkers en sociale her
vormers gefaald: Emmerich Cruse's Le nouveau cyne (1623), "William
Penn's Plan voor den tegenwoordigen en toekomstigen vrede (1693)
Rousseau's Commentaar op Saint Pierre (1761) Jeremia Bentbam's Be
ginselen van internationale wetgeving (1789) Immanuel Xant's Tot den
eeuwigen vrede (1795) en een heerleger van andere, alle zooveel monu
menten van teleurgestelde hoop. Deze plannen en droomen zijn alle
utopisch, onwerkelijk, onuitvoerbaar, onbeproefd, of, indien beproefd,
zonder baat tegenover hardnekkig standhoudende feiten. In ieder der
gevallen stond de ethiek buiten de politieke werkelijkheid; en zij die
met macht waren bekleed, zijn onder de wijsgeerige welsprekendheid
Neen en Ja
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onbewogen gebleven. Aan den anderen kant hebben de vredesplannen
van staatslieden, soms goed gegrond in de politiek, maar buiten ethische
overwegingen om, hetzelfde lot gedeeld. Sommige, zooals het groote
plan van Hendrik van "Navarre, zagen nooit het licht tijdens het leven
van hun voorstellers. Andere, zooals dat van Bolivar, bezweken bij
de geboorte of in de prille kindsheid. Nog andere, zooals de Heilige
Alliantie van Alexander I, de allianties en vredes-pacten van Bismarck,
den Volkenbond, en het Versailles-stelsel om het status quo te hand
haven, hebben gedurende een tijds-periode de politieke belangen van
hun scheppers gediend, totdat een onvoorziene en niet te controleeren
verschuiving in de machtsbetrekkingen het weefsel van den vrede ver
scheurde, en de zaden van nieuwe oorlogen uitstrooide.
Hierin zijn beide soorten van plannen gelijk, dat geen ervan blijvend
succes bereikte. Maar er was een principieel verschil in de belangen
en beweegredenen, waaruit zij voortkwamen en in de manier om het
probleem aan te grijpen. Deze verschillen zijn van de grootste beteekenis voor het verstaan van de oorzaken dar mislukking en van
den aard van het proces zelf. Bijna zonder uitzondering zijn de vredes
pogingen van wijsgeeren, sociale hervormers, opvoeders en academische
geleerden met pacifistische neigingen negatief geweest, in dezen zin,
dat zij voortvloeiden uit zedelijke veroordeeling van den oorlog. Zij
hebben oorlog: moord, diefstal, brandstichting genoemd, en zij hebben
over staten en staatslieden geoordeeld naar denzelfden maatstaf, die
men binnen een ordelijke maatschappij gewoonlijk aanlegt bij persoon
lijke daden. Zij hebben dientengevolge over oorlog het vonnis der uit
banning gestreken, dikwijls onder goedkeuring der machtigen en het
applaus van het marktplein. Maar de duivel is telkens onvervaard
teruggekeerd, iedere keer dreigender dan te voren, iedere keer met meer
gemak de vervloekingen van de moralisten verdragende.
Het gezichtspunt van de staatslieden was radicaal verschillend van dat
der wijsgeeren. Politieke leiders streefden naar vrede, voorzoover zij
dachten, dat de belangen van hun staat het best beschermd werden
door rust en orde binnen den kring der natiën. Verzadigde staten,
tevreden met de bestaande verdeeling van grondgebied, hulpbronnen,
macht en prestige hebben getracht met alle middelen den vrede te be
waren. Tiet Duitsche Rijk van Bismarck, het Qroot-Brittannië van Baldwin en JAacDonald, het frankrijk van Jierriot en Briand zijn er voor
beelden van. Onverzadigde staten, met een eerzucht, die slechts be-
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vredigd kon worden door een omkeering van het status quo, volgden
omgekeerd een politiek, die klaarblijkelijk naar oorlog leidde. De poli
tiek van de Amerikaansche expansie naar Spanje en "Mexico, van de
Jranschen na '70, van de Jtaliaanscbe fascisten en van de Duitsche
nationalisten sinds 19i9 zijn duidelijke illustraties. De leek meent nu
veelal, dat het Internationale Hecht de ethische en politieke beschou
wing in een hoogere eenheid zou kunnen samenvatten, maar dit is een
misvatting van den aard der internationale wetgeving. Binnenlandsche
wet is anders dan internationale wet. De regels van het internationale
recht bieden geen grondslag voor de harmoniseering van strijdende
politieke belangen, daar er geen centraal gezag, geen hoogere souvereini
teit, geen boven-staat is om de regels te doen eerbiedigen en den vrede
te bewaren. Internationaal recht berust op overeenkomst en gewoonte,
en wordt ingegeven door overwegingen van belang, nut en geschikt
heid. — De internationale rechtspraak moet den oorlog zelf als een feit
aanvaarden, waarover zij geen oordeel vermag te geven. Zij kan alleen
oordeelen over de wijze van oorlog-voeren; de wet zwijgt noodzake
lijk over het wedijverend trachten naar macht, dat het wezen is der
internationale politiek en de oorsprong van den oorlog.
Het hart van de kwestie ligt in het feit, dat de vredes-wijsgeeren
zelden de werkelijkheid van het Westersch statenstelsel in het aan
gezicht durfden zien, terwijl de vredes-politici zelden bereid waren de
mogelijkheid toe te geven van een regeling der internationale betrek
kingen op een anderen grondslag, dan die van macht en prestige van
den souvereinen staat. De waarden van de moralisten zijn geweest die
van een persoonlijke moraliteit, niet toepasselijk op het gedrag van de
staten. De waarden van de politici zijn geweest die van een werkelijk
heidspolitiek, die de ergste onwerkelijkheid is geweest in een eeuw van
wederzijdsche economische afhankelijkheid der groote maatschappijen;
zij hebben vergeten, dat macht verkregen ten koste van welzijn, ijdele
winst is. Het is eenigszins ontmoedigend, dat wijsgeeren en pacifisten zoo
wel als de man van de straat de werkelijkheden van de internationale
betrekkingen niet hebben gezien, en voortgegaan zijn staten te beoordeelen naar de individueele moraliteit, vier eeuwen nadat de waarde
loosheid van die methode op afdoende wijze was bewezen door 'Nicolo
'Macbiavelli. De verdienste van den Florentijnschen geleerde lag in de
uiterste onbevangenheid, waarmee hij het miniatuur-statenstelsel van
het toenmalige Italië beschouwde. Dat miniatuur-statenstelsel was, even-
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als het grootere statenstelsel der Westersche beschaving als een ge
heel, er een waarin alle politieke eenheid verdwenen was. Het was
een woelig wereldje van eerzuchtige vorsten en intrigeerende diplo
maten, voor wie de macht, het prestige en de roem van den eigen staat
de eenige wegwijzers waren bij de politieke werkzaamheid in het inter
nationale strijdperk. In de praktijk rechtvaardigde het doel alle midde
len, die daar heenleidden: staats-daden zijn nooit goed of slecht, zede
lijk of on-zedelijk, maar alleen doelmatig of ondoelmatig, naar gelang
zij de macht van den staat vermeerderen of verminderen. — Naar
de regels van Machiavelli hebben voorspoedige staatslieden altijd ge
handeld, hoe vaak ze ook hun motieven en doeleinden bedekt of ver
zacht hebben. — Oorlog en diplomatie waren bij afwisseling de midde
len om de macht te veroveren.
De afkeurende beteekenis van het bijvoegelijk naamwoord „'Machiavel
listisch" is bewijs genoeg voor het onvermogen van de vredes-wijsgeeren om de beteekenis van deze Florentijnsche bijdrage op te merken,
en de werkelijkheid van de politiek der Groot-machten in deze wereld
te bevroeden. En zoo lang dat niet gebeurt, blijft elke vredes-droom
van den wijsgeer utopisch, onvervulbaar. Wie meent, dat zulke begin
sels enkel bedenksels zijn van slechte menschen, gaat er met minachting
aan voorbij, en neemt niet de moeite door te dringen tot de waarheid,
waarin deze regels hun oorsprong vonden; zij stellen zich hooghartig
er boven, daarmee niet alleen blijk gevende van gebrek aan zelf-kennis,
maar tevens zichzelf beroovend van de kennis, die ook wij noodig
hebben om in deze werkelijkheid ons ideaal te verwezenlijken. Schuman betoogt dan verder (ik duid slechts de hoofdgedachten aan), dat
pacifisten het inzicht missen in het sociale ontstaan van zedelijke
waarden. In en door een gemeenschap wordt de mensch aan zich zelf
ontrukt, komt hem aan het hart de zorg voor anderen, die altijd be
rust op wederkeerigheid, het saamverbonden zijn in een gemeenschap.
In de huidige wereld is een belangrijke vorm van groeps-solidariteit:
de natie, meestal samengegroeid tot een geheel onder den druk van
machten, natuur of menschen. Zoo groeit, meer dan de individuen
zelf vaak zich bewust zijn, een gevoel van gemeenschappelijke waar
den, belangen ;er komt op allen een geestesmerk, dat hen van andere
groepen onderscheidt. Wij leven gedeeltelijk uit wat in de groep leeft;
en ons oordeel is daarvan geheel doortrokken; wij leggen elkaar een
maatstaf aan, die wij in dit milieu hebben ontvangen, en die door
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dat milieu leven, kracht ontvangt. Zonder een gemeenschap die bindt,
zou dat onmogelijk zijn. Zulk een gemeenschap bestaat tusschen de
volkeren niet. Het staten-stelsel is nog zooals Dante het zes eeuwen
geleden uitdrukte, een beest met vele koppen. Terwijl het individu
tot ontplooiing komt door een levend deel te zijn van de sociale groep
en daarmee samen te werken, heeft tot dusver de natie zich ontwikkeld
door wedijver en strijd mfet andere nationale eenheden. Daarom heb
ben de zedelijke waarden binnen de groep weinig zin, wanneer men
ze gaat gebruiken bij de aanraking van de groepen onderling. Pogingen
om ze daar toe te passen in het belang van den vrede zijn gedoemd tot
onvruchtbaarheid. Zij missen den noodzakelijken grondslag. Staatslieden
en diplomaten vervallen zelden in deze dwaling. Zij hebben voortdurend
te doen met de realiteiten der internationale politiek; men behoeft hun
niet te zeggen, dat hun politiek succes evenredig is aan hun bekwaam
heid om de belangen van hun staten in den politieken en militairen strijd
met hunne naburen te bevorderen. In dien strijd hebben dankbaarheid,
trouw, sympathie, vriendelijkheid slechts de beteekenis, die ieders zelf
zucht er aan geeft. Richelieu, Metternich, Bismarck, Poincaré of Roosevelt kunnen in hun persoonlijk gedrag toonbeelden zijn van deugd en
rechtschapenheid. Zij kunnen zelfs meenen in hun politieke daden door
dezelfde gevoelens te worden geleid. Maar de staatsman, die, zooals
Woodrow Wilson, ook wijsgeer en moralist is, blijkt een huichelaar te
zijn, als zijn zedelijke uitspraken politieke overwegingen spiegelen, en
zijn werk wordt een tragische mislukking, wanneer hij zich in zijn
politiek oordeel door zedelijke voorschriften laat besturen. Naar de
mate, waarin zij hopen op succes, moeten de staatslieden zulke gevoelens
van zich zetten en alle zedelijke idealen ondergeschikt maken aan den
dienst van den staat in zijn zoeken van macht. Voor den moralist is
dit machiavellistische huichelarij. Voor den patriot is het politieke
werkelijkheidszin. Beiden hebben gelijk. Maar zij bewegen zich in hun
discussies in een verschillend vlak.
Patriotten en staatslieden gaan voort uitsluitend de belangen van hun
staten te dienen ten spijt van alle moralisten, pacifisten en economen.
Hun beginsel, beoordeeld naar de werking van het Westersche statenstelsel in de historie, is volkomen correct. Maar de politiek, die zij be
oefenen, stamt uit den tijd van de postkoets, het zeilschip, de lans
en de donderbus, toen oorlog de sport was van edellieden. Zij heeft
zich voortgezet in de eeuw van de vliegmachine, de duikboot, het
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machinegeweer en de gasbom, nu de oorlog de doodstrijd der menschen is geworden. De fout in de logica van de machtspolitiek ligt niet
in het uitgangspunt, maar in de conclusies en resultaten. Terwijl in de
15e eeuw de macht van den staat synoniem was met het welzijn en
den voorspoed van zijn inwoners, brengt in de 20ste eeuw de verove
ring van macht door de politiek van bewapening en economisch natio
nalisme zoowel voor de overwinnaars als overwonnenen bankroet,
armoede, werkloosheid en wijdverspreide ellende. De internationale
anarchie van het Westersch staten-stelsel, gecombineerd met de ziekelijk
heid van een hebzuchtig kapitalisme, heeft een toestand geschapen, die
nadenkende beschouwers aan de toekomst kan doen wanhopen.
Na die analyse volgen aan het slot van het opstel nog eenige op
merkingen en conclusies. — Ik meen ze zoo te mogen samenvatten: De
pacifisten moeten inzien, dat moraliseeren en zedelijke verontwaardi
ging geen doeltreffende middelen zijn om vrede tusschen de volkeren
te stichten. Het baat weinig oorlog te stempelen als misdaad, zoolang
niet voldaan is aan de positieve voorwaarde, waardoor alleen oorlog
voor het bewustzijn der volkeren tot misdaad wordt: een gemeenschap
der volken, die vrede tot plicht stelt. Gemeenschap moet vooraf gaan,
anders is veroordeeling zonder kracht en bijna zonder zin. Elke plicht
heeft tot voorwaarde een gezaghebbende gemeenschapskring waarop
hij betrekking heeft; daarin alleen ontvangen de woorden plichtver
zaking, misdaad hun specifieke beteekenis. Ontbreekt de gemeenschap,
dan wordt zedelijke afkeuring een uitspreken van wenschelijkheid, zon
der klem; soms met een bijsmaak van eigengerechtigheid. — De staats
lieden van hun kant mogen begrijpen, dat een volk kan streven naar
macht en prestige in een wereld, waarin deze doeleinden niet het opper
ste en uitsluitende oogmerk zijn van staats-werkzaamheid, maar onder
geschikt aan hoogere waarden, die de leden der internationale gemeen
schap vereenigen, op dezelfde manier als de sociale waarden van een
volksgemeenschap aan haar eenheid en samenhang geven.
Schuman
trekt dan een parallel tusschen de partij-verhoudingen binnen den staat
en de betrekkingen van de staten onderling. Zij zijn van denzelfden
aard. Er is een wankel evenwicht door de strijdige belangen en be
ginsels. Maar er is dit groote verschil, dat er binnen den staat de constitutioneele samenstemming is; zoodat het nooit is: „My party, right or
wrong" of „My class, right or wrong"; er is een grondslag van discussie
en compromis. (Sch. denkt klaarblijkelijk niet aan dictaturen!); terwijl
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er tusschen de staten ongetwijfeld gemeenschappelijke belangen zijn,
maar de consensus is onbepaald en ongeorganiseerd; daardoor ont
laadt de hevige spanning binnen den staat zich meestal in discussie,
slechts bij uiterste gevallen in een burgeroorlog; daarentegen is er bij
spanning tusschen de staten steeds oorlogsljédreiging.
Sch. wil nu bij het oorlogsvraagstuk zoowel de etiscbe als de politieke
factoren in aanmerking nemen. Ieder op zich zelf zullen zij niets ver
mogen. Steeds weer legt hij er de nadruk op, dat het positieve, de
gemeenschap moet voorafgaan, voorzoover zij er is en in haar de be
reidheid tot offer, zal er vrede kunnen zijn.
Aan deze uiteenzetting van Schuman verbind ik enkele critische op
merkingen, waarop dan nog eenige gevolgtrekkingen en beschouwingen
volgen, die mogen dienen ter bepaling van de persoonlijke houding.
De critiek betreft vooral wat ik zou willen noemen het naturalisme
in het artikel. Ten slotte komt het bij Sch. neer op een spel der be
langen; uitkomst moet komen van een groeiend inzicht, bewustzijn,
dat de universeele belangen de voorkeur verdienen boven de bijzondere.
En vanwaar dit inzicht? Waarom verdienen de universeele belangen
de voorkeur? Omdat de strijd voor bijzondere belangen op ondergang
uitloopt. De staatslieden vergeten, dat wij niet meer leven in den tijd
van postkoets en donderbus, toen oorlog „een sport der edellieden"
was. Toén was oorlog dus geen kwaad, maar een sport, aangenaam
voor de overwinnaars, onaangenaam alleen voor de overwonnenen.
Eerst de moderne technische vooruitgang heeft hem gemaakt tot den alvernieler, die dreigt heel de Westersche beschaving weg te vagen. Het
is als met gif; weinig kan een geneesmiddel zijn, veel ervan is de
dood. —
Bij die opvatting komen de „ethische factoren" wel zeer op den achter
grond te staan; want zij hebben altijd betrekking op beginsel, drijf
veer, karakter, en hier wordt alleen of in hoofdzaak gerekend met de
gevolgen. — Ook valt te betwijfelen, of oorlog oudtijds zulk een bijna
goedmoedig, sportief karakter had. De Homerische adjectieven bij het
woord „oorlog" vertellen anders. „Verderfelijk" is het gewone adjec
tief, daarnaast „bloedig", „woest", „wreed", „tranenrijk", „smarte
lijk , „slecht , enz. enz. Vglk ook Jeremia 4: Wee, mij, mijne ziel
is afgemat door het zien van al dat moorden. — De Germanen! —
In den dertigjarigen oorlog is Duitschland platgebrand. — Na den
zevenjarigen oorlog schreef v. "Hamelsveld, De zedelijke toestand der
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Nederlandsche natie op het einde der achttiende eeuw: „Deze eeuw
de verlichte, wijsgeerige eeuw! Men oordeele, of de oorlogen thans
menschelijker gevoerd worden dan in de verwilderdste eeuwen! Vrucht
bare landstreken voor het front zijn in woestenijen herschapen, opdat
de vijand niet zal kunnen naderen. Men overwege, hoe de krijgskunde
in onze eeuw van gedaante veranderd, meer van kanon, mortieren en
kartouwen gebruik maakt dan van dapperheid en heldenmoed en sterkgespierde armen." — Idyllische oorlogen zijn contradictiones in termi
nis. _ Het is dus niet aan te nemen, dat oorlog door zijn verschrik
kingen ooit zich zelf zal opheffen, want dan zou hij reeds lang moeten
verdwenen zijn. Deze, laten wij haar noemen naturalistische, drijfveer
is onvoldoende om aan de wereld vrede te geven. Bovendien is zij in
haar wezen negatief. Wij doen echter aan Schuman onrecht, als wij
de strekking van zijn opstel hiernaar beoordeelen. Zijn verdienste is
juist, dat hij zoo sterke nadruk legt op het positieve: de gezaghebbende
gemeenschap, die er eerst moet zijn; een directe aanval op den oorlog
helpt alleen, indien en voorzoover zij aanwezig is. Dit moet intusschen
m.i. wel meer zijn dan wat Schuman noemt: een bewustzijn van ge
meenschappelijke waarden. Er kan een sterke gemeenschap zijn, terwijl
in het gewone bestaan het besef er van zwak is en slechts bij bijzondere
gelegenheden levendig wordt; omgekeerd, er kan een vrij levendig be
wustzijn wezen van gemeenschappelijke waarden, zonder dat er ware
gemeenschap is, die bindt en tot offer in staat is; hoe dikwijls gebeurt
het niet, dat menschen weten elkaar noodig te hebben, en toch elkaar
niet vinden! Minachting voor dit „bewustzijn" past ons niet; het is een
geestelijk element, de opneming van de gemeenschap in het bewust
zijn, de herinnering aan wat kan en moet zijn, misschien ook ten deele
of zelfs in ruime mate aanwezig is; maar het gaat niet „bewustzijn
van gemeenschappelijke waarden" met de werkelijkheid der gemeen
schap te vereenzelvigen. Hoe dit zij, de noodzakelijkheid van vooraf
gaande gemeenschap is door Schuman zeer juist gezien. Het herinnert
aan een bekende passage in Augustinus, Civ. Dei, 4, 4: „Remota itacjue
iustitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia?" Staten zijn rooversbenden; een troep roovers is een klein koninkrijk. Wanneer een bende
aangroeit, een land bezet, enz., dan matigt zij zich openlijk den titel
van koninkrijk aan, die zij niet verkrijgt op grond van verdwenen „cupiditas", maar van verworven „impunitas . — Het beginsel der staten
in zichzelf is de „cupiditas", maar met dit voorbehoud: remota iustitia,
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wanneer de gerechtigheid weggenomen is; en zouden wij dit nu niet
zoo mogen zeggen: wanneer er geen gezaghebbende gemeenschap is
en in haar de iustitia? Die gemeenschap is de Civitas dei.
Het vraagstuk van den vrede is dus voor een belangrijk deel terug te
brengen tot het vraagstuk van de gemeenschaps-vorming. — Het is niet
zoo, dat daar waar gemeenschap is, absolute vrede zou zijn; vrede
is nooit absoluut. Het kenmerk van den mensch op aarde is verscheurd
heid; maar wel is het zoo, dat echte, levende vrede slechts kan be
staan, waar gemeenschap is. Ontwapening schept geen vrede; zal zij
iets blijvends uitwerken, dan moet zij berusten op wederkeerigheid,
en die wederkeerigheid onderstelt reeds een band. Ontwapening kan
evenzeer, namelijk als zij niet wederkeerig is, aanleiding geven tot strijd,
omdat zij den hebzuchtige verlokt tot een ongevaarlijken aanval. Ook
kan men niet zeggen, dat volken vechten, omdat zij zich gewapend
hebben; maar omgekeerd, zij wapenen zich, omdat zij willen vechten,
of omdat zij gevaar duchten, d.i. omdat er geen vredestoestand is,
geen bindend samenzijn. (Ofschoon het zeker ook waar is, dat sterke
bewapening het machts-gevoel verhoogt en daardoor tot oorlog leidt;
zoo werkt dikwijls het middel terug naar den oorsprong; maar het
blijft niettemin absurd de strijd uit de bewapening af te leiden.) —
De Volkenbond was door de stichters bedoeld als een begin van een
gemeenschap der volken; in werkelijkheid is hij dat nooit geweest;
hij was een apparaat, een plaats van samenkomst ter bespreking van
kwesties, maar in vitale aangelegenheden liet hij steeds in de steek;
ieder ging zijn eigen weg. In zooverre kan men zeggen, als men name
lijk rekent met wat de beste vertegenwoordigers, Briand en Stresemann,
er mee voor hadden, dat de Volkenbond een mislukking is geweest.
Toch is het onbillijk zoo te spreken,- het apparaat, de plaats van samen
komst is van belang, van groot belang, omdat men daar elkaar kan
vinden; de Volkenbond is een vredesapparaat, zooals wapening een
oorlogsapparaat is. Maar, het is waar, wat het apparaat zal vermogen,
hangt af van wat de volken er in leggen. En hierbij is enkel „de goede
wil" onvoldoende. Van volken geldt als van individuen: „Clearly a
man does and is much that he does not choose to do or to be". De
„goede wil" valt niet samen met den werkelijken wil, zelfs kan hij een
gevaar zijn, omdat hij de zelfkennis belemmert, die allereerst noodig is. —
Het komt er op aan de elementen van werkelijke gemeenschap te vin-
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den en te versterken. Wij noemen enkele. Nietzsche zegt van zichzelf:
„Wir sind gute Europaer, die Erben Europa's, die reichen, überhauften,
aber auch die überreich verpflichten Erben von Jahrtausenden des
Europaischen Geistes ..." — Dat is wel vaag en algemeen: de Europeesche mensch; niet iets waar de gewone mensch voor zal leven of
sterven. Toch, er is een gemeenschappelijk Europeesch geestesbezit.
Dat te weten maakt critisch tegen nationale tegenstellingen. — Ook
de godsdienst, die immers boven het aardsche uitgaat, kan heenbreken
door de scheidende grenzen. Er is daarvan weinig in deze geloofsarme
tijd. Maar sporadisch is er iets. Ik denk aan de belijdenis-kerk in
Duitschland, aan Niemöller c.s., die door afwijzing van staats- en
volksvergoding iets laten zien van een gemeenschap over ras en gren
zen heen. Dat is geen wijsgeerig universalisme; het is minder wat de
uitgestrektheid betreft, meer wat de diepte aangaat. — Handels-betrekkingen; Oslo-conferentie en derg.; belangen-gemeenschap; kennis en
liefde. — Dit alles dat wij daar noemen is weinig; het is geen oplossing
van het oorlogsprobleem. De beste houding voor individuen en volken
kunnen wij m.i. zoo omschrijven: bereidheid om, zichzelf handhavend,
de hand toe te steken en een toegestoken hand te aanvaarden; de ge
meenschap zelf is niet in onze macht.
Om die bereidheid te toetsen zou kunnen dienen de regel, die Prof.
Ehrenfest aangaf voor de regeeringen (i.c. de Volkenbond): Onderzoek
wat een volk noodig heeft; en vraag u dan af: wat heb ik er voor
over5 — Dat is zeker niet eenvoudig; zulk onderzoek moet immers
objectief en onpartijdig zijn; en welk volk is daartoe ten opzichte van
een ander volk in staat, vooral wanneer zijn belang er mee in be
trokken is? Evenwel, al is volstrekte objectiviteit buitengesloten, het
zou reeds veel zijn, als men in oprechtheid een onderzoek instelde. —
En uitstekend is de vraag: wat heb ik er voor over? Het is een nuchter
critische vraag, maar die in haar eenvoud ontdekkend is, zij verwijst
naar de voorwaarde voor al wat waarde heeft: het offer; goedkoop
moraliseeren is afgesneden.
De zedelijke beoordeeling van oorlog. — Er zijn allerlei soorten van
beoordeeling (de Bussy, Het zedelijk beoordeelen, bl. 14 v.v.): nuttigschadelijk, schoon-leelijk, waar-onwaar, goed-slecht; zelden zijn ze zui
ver, onvermengd; maar het is noodig ze zoo goed mogelijk te onder
scheiden, anders is het een verwarring zonder einde, waardoor oorlogs
discussies dan ook vaak geheel onvruchtbaar zijn. Velen ergeren zich

OORLOG EN VREDE

123

aan zulke onderscheidingen, vinden ze saai, en dat zijn ze ook wel;
zij willen direct weten, direct hun houding bepalen, maar wij dienen
ons toch eerst voor den geest te stellen, wat wij willen weten en in
welk opzicht wij onze houding willen bepalen. Dit geldt ook voor de
beoordeeling van oorlog en wat met oorlog in verband staat. Wij kun
nen aan dit onderscheiden niet ontkomen.
De beoordeeling nuttin-schadelijk. — Bij „oorlog" dringt zich de
beoordeeling „nuttig-schadelijk" onmiddellijk aan ons op. Het directe
gevolg is immers schaden, neerslaan, vernietigen. In veel beschouwingen
is deze beoordeeling dan ook de eerste en zelfs bijna de eenige. En
vaak wordt zij verward met de zedelijke beoordeeling; het is nuttigheidsmoraal, van de nuchtere overweging af: hoeveel geld verkwist; wat had
daar niet mee gedaan kunnen worden! tot de conclusie: een volgende
oorlog is de stoffelijke en geestelijke ondergang van Europa. — Goede
bladzijden hierover bij Dean Inge, Cbristian Sthics, etc., p. 318 v.v.:
„Napoleon peopled Hades with the elite of Europe"; oorlogskinderen,
nasleep van ziekte en economische ellenden, enz. Het „nut" van oorlog
is inderdaad zeer problematisch; en er is nooit oorlog gevoerd van
wege het „nut"; de nuchterheid van de gedachte is daarvan in zich
zelf al de weerlegging. Wel was er (en is er?) een oorlogsverheerlijking, die oorlog om de heilbrengende gevolgen aanprees; een bekende
tirade luidt: „Gott erlöse uns von der europaischen Völkerfaulnis und
schenke uns einen frischen, fröhlichen Krieg, der Europa durchtobt,
die Bevölkerung sichtet und das scrophulöse Gesindel zertritt, was jetzt
den Raum zu eng macht um noch ein ordentliches Menschenleben
führen zu können." (Heinrich Leo, 1853; een historicus).
Nuttigheidsvragen zijn nooit in absoluten zin te beantwoorden. Dat is
ook waar ten opzichte van oorlog. Wij overzien het geheel niet. Wij
kunnen ons onmogelijk de wereld voorstellen, zooals die geweest zou
zijn zonder oorlog. Daarom bevredigen zulke algemeene speculaties
nooit. Wij zien de dichtbij liggende gevolgen, maar de verre gevolgen
verliezen zich in het duister. Wie durft voor ons land den tachtig
jarigen oorlog af te wegen met: schadelijk hiervoor, nuttig daarvoor?
Daarbij komt, dat nut-schade in zich zelf relatieve begrippen zijn.
Het „nut van het algemeen" volgens den een kan „schade voor het
algemeen" volgens den ander zijn. Ook op oorlog is dit van toepassing.
B.v. de oorlogen van Alexander de Groote hebben invloed gehad ver
over den eigen tijd heen, daardoor alleen was mogelijk de helleniseering
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van West-Azië en Egypte, en de doorwerking van de Grieksche gedachtenwereld in het Nieuwe Testament, het geestelijk verband van
Hellas en Israël. Dit gevolg was van de grootste beteekenis. Heilzaamverderfelijk? Dat is niet uit te maken. Bij de beoordeeling is onze geheele persoon betrokken. Evenzoo is het met de romaniseering van
Europa door de Romeinsche legioenen. — Om al deze redenen is het
m.i. onmogelijk om uit een berekening der gevolgen tot een absolute
veroordeeling van den oorlog te besluiten. En nog veel minder tot een
aanprijzen van oorlog, want welke ook verder de gevolgen mogen zijn,
de directe zijn in elk geval verschrikkelijk. — Nauw verwant met de
beoordeeling nuttig-schadelijk is de beoordeeling waar-onwaar, ver
standig-dwaas. Ook deze beoordeeling van oorlog is zeer gewoon; en
hier eveneens heeft vaak vereenzelviging met de zedelijke beoordeeling
plaats. Een markant voorbeeld hiervan is £mil Jlusser, Xriec) als Xrankbeit, een boekje met menige treffende opmerking, maar dat als geheel
zijn doel voorbijschiet. De hoogstaande intellectueel verwerpt oorlog
als dwaas, krankzinnig. „In Wirklichkeit ist die Kriegsgeschichte die
Geschichte menschlicher Verirrungen der Herdenmenschen und ihrer
Treiber, die ihrer Vrteilskraft und Willenskraft beraubt waren." „Die
Kriegspsychose als Erkrankung der Menschheit dauert eben noch an,
die Menschheit ist noch viel zu jung und unverstandig urn diese Krankheit bekampfen zu können. Sie hat keine Krankheitseinsicht..." Hij
wenscht een raad van artsen, die er het laatste woord over zal spreken,
welke wet en welk overheidsbevel behoort te gelden en welke niet.
De staatslui hebben door de catastrophe van '14 hun ontoerekenbaar
heid bewezen; een medisch curatorium moet over hen waken. — Het
intellectueele superioriteitsgevoel, dat hier spreekt, is in geen geval
gerechtvaardigd. Ook onder intellectueelen is kleine prioriteits-strijd,
wrok en menschelijke dwaasheid. Maar de bewering weerlegt ook door
haar overdrijving zichzelve. — Bij deze opvatting is een zedelijke be
oordeeling van den oorlog feitelijk niet mogelijk; krankzinnigen vallen
buiten het zedelijk oordeel. Flusser erkent dit ook: „Als Krankheit ist
der Krieg jenseits von Gut und Böse". Maar, geheel in strijd hiermee,
zijn toon is bijna voortdurend een toon van afkeuring en zedelijke
verontwaardiging. Zoo spreekt men niet over geesteszieken. — Het is
de oude poging om al wat men slechts en pferbarmelijks in de wereld
vindt, terug te brengen tot onwetendheid, gebrekkig inzicht. De diepste
grond van oorlog wordt daarmede niet gepeild. — Daarom behoeven
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wij het bestaan van een oorlogspsychose niet te ontkennen; noch is
het noodig de waarde van gezond-intellectueele werkzaamheid neer
te halen, zij verheft, verruimt, zij is alleen niet een panacee tegen alle
ellenden des levens, en haar gemeenschapsvormende kracht wordt licht
overschat.
Een algemeen oordeel „redelijk-onredelijk", „verstandig-dwaas" is over
oorlog niet te vellen. Alle oorlogen zijn redelijk, in zooverre zij alleen
mogelijk zijn voor een redelijk wezen; dieren vechten, menschen voeren
oorlog; er is doel, plan; het oorlogsapparaat legt beslag op alle weten
schappen. „Onredelijk" in zijn „redelijkheid" is de oorlog, omdat hij
neerslaat wat met veel redelijk nadenken is opgebouwd. Is niet de
mensch een redelijk-onredelijk schepsel? Maar zoo komen wij tot een
spelen met woorden; onze kennis wordt er niet door verrijkt. — De
term „redelijk" dient vaak slechts om te sanctioneeren wat uit anderen
hoofde reeds vaststond. David Friedrich Strausz zei van den oorlog
van 70: „Diesmal war die Annahme des Krieges von Deutscher Seite
ein rein rationneüer Jkt-, ware Kant selbst Minister des Königs von
Preussen gewesen, er hatte nicht anders raten können". Waarom? Om
dat hij „nach dem Sinn und aus dem Herzen des braven deutschen
Volkes" was. Van den kant van het onrustige en ijdele Fransche volk
was de oorlog een uiting van „Leidenschaft und Unvernunft". — De
absolute rede ten slotte rechtvaardigt alles, dus ook den oorlog: „. . . die
wirkliche Welt ist was sie sein soll" (Hegel, Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte). — Vglk verder over de vergelijking van
waar en zedelijk goed de Bussy, Het zedelijk beoordeelen, bl. 18, 19
en 171 v.v.
De aesthetische beoordeeling. — „Und plaudern viel von Ueberfallen,
von edlen Rossen, kühnen Ritten ... von schaurig schönem Kampfgenusz (Puschkin, Der Gefangene im Kaukasus). Dat aesthetische is
ook wel bedoeld door Nietzsche, als hij zegt: „Tapfer sein ist gut.
Laszt die kleinen Madchen reden: „Gut sein ist, was hübsch zugleich
und rührend ist." Oorlog is openbaring van kracht (beau comme une
tempête); sterke hartstochten, zelfs felle haat schooner dan slappe
liefde; open oorlog schooner dan de banaal-kleine strijd, die de levens
vergiftigt. — Grootmoedigheid, ridderlijkheid zijn, voor een deel,
aesthetische deugden, die zich vertoonen tegen een achtergrond van
open strijd. — Daartegenover het afschuwwekkende van een gerekte
loopgravenoorlog; de namelooze verwarring, materieel en geestelijk; de
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mechaniseering van den modernen oorlog, die steeds minder krachts
ontplooiing, steeds meer machts-gebruik wordt.
De beoordeeling aangenaam-onaangenaam. Hiertoe behoort de zucht
naar het avontuurlijke, die door oorlog bevredigd wordt; de nei
ging „to domineer, to lead, to assert oneself over, or to display oneself before, one's fellows (self-assertive propensity) (Mc. Dougall);
strijd-naturen. Iets hiervan is bij velen; wij willen geen gevaar, wij
zoeken het gevaar. (Guyau: les plaisirs du risque et de la lutte; vol
gens hem een mogelijk equivalent van den plicht; zie zijn Esquisse
d'une morale sans obligation no sanction.)
Met het noemen van deze onderscheidingen bedoelen wij noch het
veroordeelen noch een rechtvaardiging van den oorlog; wij wilden alleen
den weg vrijmaken voor de zedelijke beoordeeling. In de werkelijkheid
vermengen zich al deze beoordeelingen met elkaar. Zelfs in deze poging
is dit niet geheel vermeden; misschien is dat ook onmogelijk. Toch
is het noodzakelijk om zooveel wij kunnen dit onderscheid in acht te
nemen. Wanneer wij zeggen: oorlog is verschrikkelijk in zijn gevolgen,
dan is dit heel iets anders dan te zeggen: oorlog is zedelijk slecht; een
hagelbui kan de geheele oogst vernielen, maar is niet slecht. En wanneer
iemand oorlog aesthetisch waardeert, dan heeft hij hem daarmee niet
zedelijk gerechtvaardigd. Ook is dit niet louter een academische kwes
tie; onze praktisch-persoonlijke houding kan er mee door bepaald wor
den, zij kan winnen aan zuiverheid en echtheid. In elk geval, na deze
eliminatie willen wij trachten door te dringen tot de zedelijke beoor
deeling.
Meestal spreekt men van „Oorlog en moraal"; maar het woord moraal
heeft een onzekere beteekenis; wij doen nog het beste, als wij het
nemen in den zin van „geldende zedelijke voorschriften". Nemen wij
nu het woord zoo, dan is direct duidelijk, dat de beoordeeling naar
de moraal niet samenvalt met de zedelijke beoordeeling. „Moraal" is
imperatief, immers een voorschrift; zedelijke beoordeeling is verge
lijkend, aesthetisch (in ruimeren zin); „moraal betreft het gedrag,
de enkele daad of een reeks van daden, en object van zedelijke be
oordeeling is het karakter. Wie zich aan de moraal houdt, of beter,
de moraal niet schendt (want moraal heeft een sterk repressief karak
ter) is een achtbaar man, maar daarom nog niet een zedelijk voortreffe
lijk mensch. Kunnen wij evenzeer het omgekeerde zeggen? Is het moge
lijk, dat een voortreffelijk mensch de moraal overtreedt? Dat hangt er
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van af; in het algemeen zal het niet zoo zijn, vooral wanneer een ge
lukkig, gezond naturel meewerkt; maar alle moraal is niet even eer
biedwaardig, er is bekrompen, kleinzielige moraal; bovendien, ook een
voortreffelijk mensch blijft mensch. — Overigens zij erkend, dat er
geen scherpe grenslijn te trekken is; er moet verband zijn, maar waar
het knooppunt ligt, is duister, (zoo ongeveer de Bussy). Wij komen
hierop later terug. Laat het voorafgaande voldoende zijn om te recht
vaardigen, dat ik eerst spreek over oorlog en moraal, daarna over zede
lijke beoordeeling van oorlog.
Heel goed beschrijft D. Varodi, Le problème moral et la pensée con
temporaine, in het hoofdstuk £a guerre et la morale het conflict van
oorlog en moraal. Het eerste, dat zich opdringt, is de gedachte, bijna
te banaal om uit te spreken: in den oorlog heeft op eenmaal het menscheüjk leven alle waarde verloren; en het respect voor den persoon scheen
juist het hoogste ideaal van heel de moderne beschaving te zijn, de ge
dachte, waarin, bij hoe verschillenden uitleg overigens, de Christelijke
en rationalistische opvatting samenkwamen. Het individu is nagenoeg
niets, een ding, een middel. In Frankrijk werd in '14 gezegd, dat de
opperbevelhebber zuinig moest zijn met de soldaten, omdat, door de
geringe nataliteit, de reserves niet onuitputtelijk waren; maar om een
beslissend resultaat vast te maken moest hij royaal zijn, zoowel met
manschappen als met ammunitie. — De soldaten in de loopgraven,
broederlijk en hulpvaardig onder elkaar, teeder voor de gewonden,
wijdden nauwelijks een enkele gedachte aan den kameraad, die gisteren
gevallen was; er was geen bitter verdriet, geen verzwakkende klacht;
want wat was bij zulk een onmetelijke catastrophe één doode meer? Het
is goed, heilzaam zich snel van de bijzondere gevallen af te wenden; op
het oogenblik van gevaar verslapt het te denken aan individueel lijden;
het lijkt ook egoïstisch en een bron van lafheid. — Verder noemt hij
mislukte pogingen om den oorlog te „moraliseeren": de burgerbevolking
zou onder het gemeene recht vallen; bepaalde strijdmiddelen werden
verboden. Maar in den modernen oorlog bleek het onderscheid tusschen militair en burgerbevolking niet vol te houden; een burger ver
zorgt het leger, is morgen soldaat; en als alle mannen onder de wape
nen zijn, zijn ook de vrouwen en kinderen verdacht. Bepaalde wapens,
die men zelf niet wilde, werden verboden; als men ze noodig meent
te hebben keeren zij terug. — Repressailles, collectieve verantwoorde
lijkheid in de plaats van de individueele; de onschuldige voor den
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schuldige gedood, alles in aperten strijd met de moraal. Soms wordt
de gemeene verrader beter behandeld dan de moedige tegenstander,
die weigert verraad te plegen. Intimidatie; onwaarheid!
Een requisitoir van beteekenis. En in hoofdzaak juist; een „moreele"
oorlog is ondenkbaar; „moraal" zal daarbij altijd van ondergeschikte
beteekenis zijn; oorlog is een strijd-toestand, en moraal onderstelt „ge
meenschap". Oorlog is en blijft een moreele verschrikking; waarmee ik
niet absoluut ontken, dat hij „zoo humaan mogelijk" gevoerd kan wor
den, wat een Deensch dokter van den Atjeh-oorlog getuigde. — Niets
wordt hiervan teruggenomen of verzacht, als wij de eentonige opmer
king maken: leeft de mensch in andere verhoudingen wel naar de mo
raal? Onwaarheid, listigheden, unfaire middelen, Streberei die niets
en niemand ontziet; intimidatie; schijn-moraal die onder een waas van
goed-willendheid liefdeloosheid en grofheid verbergt, zijn ze in het
gewone leven afwezig? (vglk 7r. Paulhan, Les mensoncjes du caracïèré).
Tusschen geldigheid en gelden is een diepe kloof. Een scherp veroordeelend vonnis is geen waarborg van eigen schuldeloosheid; het is van
groot belang voor wie spreekt uit naam van de „moraal", te beseffen
dat men zelf niet zonder schuld is.
Betreft nu, in het algemeen gesproken, moraal een daad of een
reeks van daden, het doen en laten, de manier, de gevolgen, i.c.
oorlog naar zijn uiterlijke verschijning, de zedelijke beoordee
ling heeft betrekking op den oorsprong, de beweegredenen, de
gezindheden, het karakter i.c. den mensch die een oorlog aan
vaardt, er aan deelneemt. Het verschil is er zeker; het is er ook
op ander terrein: koopmand zeden, inhaerent aan het koopmanschap
van alle tijden, afwijkend op menig punt van de algemeen erkende
moraal; daarnaast de zedelijke beoordeeling van den koopman, zijn
eigenschappen, zijn karakter, (vglk de Bussy, De koopman uit zedekundig oogpunt). Dit verschil ook bij Parodi: „De soldaten in de loop
graven broederlijk en hulpvaardig onder elkaar; teeder voor de ge
wonden"; dit is de beoordeeling van den mensch. — Nu kan men wel
uit een oogpunt van moraal een leger een troep „moordenaars" noe
men, een woord waarin een zedelijke beoordeeling ligt besloten; maar
ik betwijfel of dit werkelijk gemeend is, d.w.z. of men in de concrete
gevallen tegen iederen militair dezelfde houding aanneemt als tegen een
„moordenaar". Hoe sterker de weerzin tegen den oorlog is, des te
meer zullen wij geneigd zijn om aan oorlog-voerders slechte eigen-

OORLOG EN VREDE

129

schappen toe te kennen; de onjuistheid van dit soort oordeelen is echter
apert. Men zal niet een volksleger een verzameling gemeene sujetten
noemen! De aanvoerders zooals Prins Willem, Cromwell, Foch? De
lust bekruipt om Napoleon een groot-moordenaar te noemen om zijn ge
weldige eerzucht; toch, zelfs hier voel ik mij niet zeker; wij weten
er niet genoeg van. Bovendien is er in heel de manier van beoordeelen
vaak iets kleins. „Welcher Schulmeister hat nicht von Alexander dem
Groszen, von Julius Casar vordemonstriert, dasz diese Menschen von
solchen Leidenschaften (Ruhmsucht, Eroberungssucht) getrieben und
daher unmoralische Menschen gewesen seien? woraus gleich folgt, dasz
er, der Schulmeister, ein vortrefflicher Mensch sei, weil er solche Eigen
schaften nicht besasse und den Beweis dadurch gabe, dasz er Asien
nicht erobere, den Darius Porus nicht besiege, sondern freilich wohl
lebe, aber auch leben lasse". (Hegel) — Treffend, ik vrees alleen bij
zulk een uitspraak weer een achtergrond van oorlogsverheerlijking.
Wat ik daar juist zei is misschien te zeer enkel op personen gericht,
op den mensch als mensch; aan wien komt daar een oordeel toe? Hoofd
zaak is voor ons, en hierover kunnen en moeten wij wel trachten te
oordeelen: wat blijken menschen te zijn bij hun besluit tot oorlog,
hun aanvaarding van oorlog? Kunnen zij hierbij de toets van het zede
lijk oordeel doorstaan? En de vraag is nu niet, hoe onze meening, onze
theorie is, maar hoe wij inderdaad oordeelen bij voorkomende gevallen.
Terstond als wij de vraag zoo stellen, blijkt, dat wij oorlogen niet en
masse gelijkstellen voor het zedelijk oordeel. Dat doet niemand. Bij
den inval van de Italianen in Abessinië veroordeelde niemand de Abessiniërs als slecht, omdat zij de wapenen opnamen. Misschien zei iemand:
ik zou het niet gedaan hebben; maar niet: het was slecht van hen.
Verdediging geldt als een goed motief. Vandaar aller tactiek om zich
zelf te doen beschouwen als den aangevallene, wien oorlog is opge
drongen. „Das heiszt aber: sich die Moralitat und dem Nachbar die
Immoraliteit vorbehalten, weil er angriffs- und eroberungslustig gedacht
werden musz". (Nietzsche) Het is wel zéér moeilijk deze beweeg
redenen te constateeren, wij kunnen zeker niet afgaan op de partij
zelf, wegens bedrog en zelfbedrog; wij moeten de daad interpreteeren uit
het geheel der omstandigheden en personen: het machtsapparaat, de ge
voerde politiek enz. — Wij vinden met Augustinus verdediging van
het Romeinsche rijk tegen de invallen der barbaren een hoogere be
weegreden dan een oorlog uit begeerlijkheid, uit weeldezucht of
Neen en Ja
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uit gekrenkte eer. Het laagst staat wel in de schatting een oorlog om
winst uit wapenfabricatie. — Het godsdienstig motief was in de 16e en
17e eeuw ten onzent niet het eenige motief, maar voor zoover aan
wezig een edel motief. Godsdienst-oorlogen staan met zwarte kool aangeteekend; toch meer om de tegenstrijdigheid, die men ziet b.v. in de
combinatie Christendom en oorlog, dan om het onwaardige van het
motief, tenzij men geloof iets vindt, dat niet waard is of verdient zich
er voor te geven; een subjectieve appreciatie, die veel invloed heeft op het
oordeel. Godsdienstoorlog is in onzen tijd vrijwel onmogelijk, niet om
dat de menschen hooger staan, maar omdat het een geloofsarme tijd
is. De beweegredenen waren trouwens steeds gemengd, godsdienst is
ook als dekmantel gebruikt.
Wij komen hier niet uit. Waar is het voorwerp der zedelijke beoor
deeling bij een oorlog? Wie? Hoe velen? Wij poogden ook alleen aan
te wijzen, dat het niet mogelijk is oorlogen op een groote hoop te
werpen, en er een algemeen gelijk zedelijk oordeel over te vellen. Er is
gradatie: lager, hooger. Men denke ook aan de wijziging in de waar
deering van de weermacht bij velen in ons land door de gedachte aan
de bedreiging door het nationaal-socialistische Duitschland; d.w.z. men
vindt verdediging daartegen een goede drijfveer.
Onvruchtbare bespiegelingen? Oorlog een „verschijnsel", als een orkaan
die losbreekt? Soms komt het ons zoo voor; hij is de groote breuk in de
menschheid. Maar ten slotte weigeren wij den „wil" van menschen te
vereenzelvigen met natuurkrachten. Wel is waar, dat overwegingen
van zedelijke beoordeeling in zich zelf vaak zwak van werking zijn,
niet alleen op dit terrein; kracht is er alleen in, wanneer en voor
zoover er is gemeenschap van volken, die zich onder gezag weet en
gezag oefent. Alweer: gemeenschap moet voorafgaan. — Toch kun
nen wij niet van ons zetten de gedachte, dat het reeds goed is de her
innering aan de gemeenschap, die er is in elke ware zedelijke beoor
deeling, levend te houden; gemeenschap die van God gewild is. —
Wil men een regel, een richtsnoer, norm, maxime of hoe men het
noemen wil, dan is misschien deze van Nietzsche de beste: „Lieber
zugrunde gehen als hassen, fürchten, und zweimal lieber zugrunde
gehen als sich hassen und fürchten machen: dies musz einmal auch die
oberste Maxime jeder einzelnen staatlichen Gesellschaft werden".
Nu nog enkele woorden over den plicht van het individu. — Het individu,
dat deel uitmaakt van een volk, beslist niet over het feit van oorlog of
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vrede; hij wordt in den strijd opgenomen, meegenomen. In oorlogstijd
is geheel het maatschappelijk leven doortrokken van oorlogsplichten;
gebod en verbod overal. Nog meer geldt dit voor het leger, het middel
om den oorlog te winnen; daar zijn plichten in den strengsten zin, dien
wij kennen. — Maar is hier plicht? Of is dit dwang? Dat is de vraag,
waar het op aan komt. Er is in gezag steeds een dwingend element;
plicht i.c. tegenover de staat is nooit iets enkel van persoonlijk be
lieven; bij belastingplicht denken wij niet: gij kunt het doen en gij
kunt het laten; daarmee zou de „plicht" zijn opgeheven, en . . . niemand
zou betalen; tenminste! Maar aan den anderen kant, dwang alleen schept
nooit plicht; wanneer een struikroover „Halt!" roept, en ik gehoorzaam,
dan heb ik geen „plicht" volbracht; gehoorzamen in zich zelf is niet
goed, plicht; gehoorzamen kan slecht, zwak, laf zijn, geen plicht, mis
schien plichtverwaarloozing. En ook waar wij toegeven aan pressie
geoorloofd, correct of juist achten, zullen wij nog niet van plicht
spreken.
De beide hier aangeduide elementen zijn o.i. vereenigd in de idee van
een gemeenschap, waarin wij zijn opgenomen en die een goed waar
borgt. Het saamverbonden zijn in een aanvaarde gemeenschap beperkt
het eigen believen van het individu in al wat noodzakelijk is tot hand
having van die gemeenschap; maar de aanvaarding ontneemt aan de
beperking het karakter van enkel dwang. (Zoo o.a. Stange: eine Gemeinschaft, in der es eine anerkannte Autoritat mit überlegener Macht
gibt; Hauptprobleme, S. 72; vglk ook Prof. Paul Scholten in Christen
en Burger, '37). Iedere gemeenschap oefent gezag, zelfs de meest per
soonlijke, individueele, zooals vriendschap, trouw! Zij geeft, zij vraagt;
uit deze relatie ontstaat elke plicht. Na een bewezen dienst: „Zeer ver
plicht". — Het centrum der gemeenschap is in den staat de overheid.
De overheid beschikt over de machtsmiddelen om naar binnen en
buiten de gemeenschap in stand te houden; zij kan op verschillende
manieren onder controle staan, maar als overheid, exponent van de
staats-gemeenschap, zal zij altijd het recht nemen en het recht be
zitten om plichten op te leggen, zoover deze tot instandhouding der
gemeenschap noodig zijn; zonder dit recht valt de staat uiteen in een
verzameling van individuen. Vglk de klassieke plaats bij Paulus Rom 13,
waar de overheidsmacht met goddelijk gezag wordt bekleed: zij is Gods
dienaresse u ten goede. Hoe hoog het gezag echter ook opgevoerd
moge worden, steeds is ondersteld: gemeenschap; zooals ook blijkt uit
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de toevoeging in Rom. 13: u ten goede. Is er geen gemeenschap dan
is er enkel machtsgebruik, geen gezag, geen plicht.
In velerlei problemen van het staats-vraagstuk zullen wij ons niet ver
der verdiepen; maar wij meenen na het voorgaande gerechtigd te zijn
tot de uitspraak, dat aanvaarding van den staat gehoorzaamheid aan het
overheidsbevel insluit; weigering om te gehoorzamen is dus weigering
om een plicht te volbrengen. Een plicht, niet: den plicht. De mensch is
niet alleen staats-burger; er zijn onderscheiden gemeenschapskringen,
die elk hun eigen plichten hebben: gezin, kerk, intellectueele gemeen
schap, Europeesch burgerschap. Bij volstrekte eenheid van wereld- en
levensbeschouwing zou er tusschen deze plichten geen conflict kunnen
bestaan. Die eenheid ontbreekt echter, en zij is er nooit geweest, of
slechts sporadisch, hier en daar, voor betrekkelijk korten tijd; zelfs in
de Middeleeuwen was er de strijd tusschen staat en kerk. Jezus zegt:
„Wie vader of moeder liefheeft boven mij, is mijns niet waardig". Hier
zijn de familieplichten niet opgeheven; wel is er in gegeven de moge
lijkheid en werkelijkheid van een conflict der plichten, waarbij de eene
den voorrang verkrijgt boven de andere. Gevolg: strijd in actieven of pas
sieven vorm, of compromis, wankel evenwicht.
Wat nu den krijgsdienst betreft, is de zaak vrij eenvoudig in een land,
waar geen dienstplicht bestaat. Ook daar is de plichtvraag; bij oorlog
staat het individu voor de vraag, of het zijn plicht (wij spreken hier
gewoonlijk van „zedelijke" plicht) is om dienst te nemen; hij kan den
plicht ontkennen, omdat de oorlog onrechtvaardig is (de pro-Boers in
den Transvaalschen oorlog), of omdat hij principieel bezwaar tegen
oorlog heeft; hij kan den plicht erkennen, omdat hij zich deel weet van
zijn volk, lotgemeen met zijn volk, daarom verplicht zijn aandeel op
zich te nemen. Hier schijnt vrije keuze te zijn. Schijnt/ want al te een
voudig moeten wij ons dit ook weer niet voorstellen; zoo radicaal ver
schil met dienst-plicht is er niet; in spannenden tijd zal de pressie der
publieke opinie op dezelfde wijze werken als het staatsbevel, en bij
weigering kunnen de gevolgen bijna even funest zijn. Het scherpst
vertoont zich toch het probleem bij dienst-plicht. Verschillende moge
lijkheden stel ik mij hierbij voor.
1 - Een persoon neemt dienst, omdat de overheid het gelast, daarbij
zich meer of minder sterk, of in 't geheel niet, bewust gehoorzaamheid
schuldig te zijn. Hij volbrengt zijn plicht in den zin van plichtmatigheid.
— Evenals alle plichtmatigheid is ook deze van problematische waarde,
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zonder innerlijke kracht; zij bezwijkt bij mogelijkheid van ont
koming.
2 - Hij gehoorzaamt, maar er is meer; hij zou hetzelfde ook vrijwillig
hebben gedaan als gemeenschaps-plicht, en om groote gerechtvaardigde
belangen van zijn volk. Daarbij kan hij zich bewust zijn van de zede
lijke verschrikking. Vglk Heymans, Ethik, S. 229, in ander verband:
„. . . wer bei jedem Dilemma nur fragt: wie halte ich meine Hande
rein?. . . der steht sittlich auf einem Niveau, welches man als die
höchste Form des Egoismus bezeichnen kann ..." Plicht heeft altijd een
objectieve kant, waardoor het individu niet de volle verantwoordelijk
heid draagt. Anders zouden wij niet in deze wereld kunnen leven. —
Maar er is een grens.
3 - Hij weigert om „gewetensbezwaar"; zijn geestelijk bestaan zou
ondermijnd zijn, als hij gehoorzaamde; liever heengaan, uittreden uit
het staatsverband; liever sterven dan gehoorzamen.
Dit laatste blijft weigering van plicht, zij het om hoogeren plicht. De
staat kan die weigering niet goedkeuren; hij zou zijn gezag prijs geven;
hij kan niet het merk van „ongeoorloofd" zetten op wat hij zelf vraagt,
en op gronden van staatsbeleid uit eigen beginsel heeft vastgesteld. Maar
wijs doet de staat, als hij aan ernstig gewetensbezwaar tegemoet komt,
zooals dat m.i. op bevredigende wijze in ons land gebeurt.
Christendom en oorlog. Velen meenen, dat de zedelijke beoordeeling
onder deze laatste paragraaf behoort. Ik meen daarvan niet te mogen
uitgaan. In onzen maatstaf van zedelijk oordeel komen trekken voor,
waarvan de Christelijke herkomst twijfelachtig is. Wij zijn geen menschen uit één stuk! Denk aan Pierson's Geestelijke Voorouders: Israël
en Hellas. Directe afleiding uit het Christendom moet falen. Daarom
is dit punt: „Christendom en oorlog" voor afzonderlijke bespreking
vatbaar. — Ik plaats slechts een paar opmerkingen; vergelijk hierbij ook
wat boven gezegd is over „eerbied voor het leven". — Het Christen
dom is geen wet; ook de Bergrede, die immers begint met de zaligspreuken, is zeker niet zoo te noemen de gebondenheid aan
Jezus' persoon is het een en het al; veeleer door het geloof dan
door de deugd treedt de mensch het Godsrijk binnen; de kinderen
zalig gesproken; hoeren en tollenaars zullen u voorgaan in het Gods
rijk, enz. Daarom is het onvruchtbaar te vragen, of het N.T. den
oorlog verbiedt; pacifisme als zedelijk voorschrift is er o.i. niet uit af te
leiden. Wij vinden dit wel in Oostersche godsdiensten, b.v. reeds in de
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5e eeuw v. Christus bij de volgelingen van Chang-tse in China: „Zij ver
boden den aanvalsoorlog en wenschten ontwapening om de menschen
van den oorlog te verlossen. Met deze leeringen doortrokken zij de
geheele wereld." Zoo iets vinden wij noch in de Evangeliën noch in
de brieven.
Een andere vraag is, of oorlog past bij de levenshouding van een goed
Christen. Op die vraag geeft de geschiedenis geen ondubbelzinnig ant
woord. Weinigen zullen geneigd zijn om b.v. de Puriteinen en Zwingli
als misdadigers buiten het Christendom te plaatsen. Aan het historisch
Christendom zijn verschillende kanten; veelzijdig en bewegelijk zooals
ook oorlog, die in den modernen tijd door den ontzaglijken vooruit
gang in rationeele techniek een diabolisch karakter verkreeg. — Zonder
eenigen twijfel zijn in het Christendom allerlei elementen aanwezig, die
direct tegen een volken-oorlog ingaan; voornamelijk tegen het beginsel
van eer, macht; Augustinus ziet de bron in de „cupiditas"; hij wil
kleine staten, die zonder groote behoeften in vrede naast elkaar
leven; het onwereldsch karakter van het primitieve Christendom
vindt men schoon beschreven bij "Walter Pater, Marius the Epicurean. „Beter onrecht lijden dan onrecht doen." „Zet u op de laag
ste plaats!" Daarom gaf Machiavelli aan de heidensch-antieke religieus
heid de voorkeur boven het Christendom. — Het Christendom
van Pascal, hoe ver van oorlog! „Ik heb de armoede lief, omdat
Hij haar heeft liefgehad. Ik heb de aardsche goederen lief, omdat zij
de gelegenheid bieden ongelukkigen bij te staan. Ik blijf een ieder
trouw, ik doe geen kwaad terug aan hen die het mij doen; maar ik
wensch hun toe in mijn toestand te geraken, waarin men van de men
schen noch goed noch kwaad ontvangen kan". — Natuurlijk heeft dit
niet alleen op „oorlog" betrekking; wij kunnen oorlog alleen absoluut
verwerpen, wanneer wij dit voor ons als levenswerkelijkheid aanvaar
den!
Al deze redeneeringen zijn onbevredigend; qua redeneeringen leiden
zij tot halfheid. Geloof, liefde! Hoe veel, hoe weinig?
Persoonlijk zie ik in deze woorden van Prof. Scholten, Christen en
Burger, het best de houding van een Christen aangegeven: „Naar mijn
meening kan deze (de waarheid der kerk) geen andere zijn, dan dat
oorlog onvoorwaardelijk en altijd kwaad is. Daarmee is niet gezegd,
dat elke deelneming aan oorlogvoering wordt afgewezen... de oorlog
een kwaad, och of wij er meer van doordrongen waren. — Wie zich
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niet onrustig voelt loopt gevaar, zeer ernstig gevaar om het geheel
normaal te vinden, dat de eene mensch den ander met een bajonet in
de buik steekt of met een geweerkolf de hersens inslaat. Ik las enkele
aanhalingen van Engelsche geestelijken in den oorlog. Het was niet
de aanmaning tot het dooden van Duitschers, die pijn deed en schrijnde,
wel de geest, waarin het geschiedde, het volkomen voorbijgaan aan
God's eisch van vrede".

VII
HOOGER DAN HET GOEDE: LEO CHESTOV
I am certain of nothing but of the holiness of
the heart's affections, and the truth of Imagination. What the Imagination seizes as Beauty
must be Truth... The Imagination may be
compared to Adam's dream, — he awoke and
found it truth.
(Keats, Letter to Bailey, 1817; ont
leend aan Morgan, Sparkenbroke)

Waarom ga ik nu van de „onderwerpen" over op „personen"? Het lijkt
zoo iets heel anders, niet passend in het kader van deze studies. Zelfs
zou men er een depreciatie van de „onderwerpen" in kunnen zien,
alsof zij bijzaak waren en nu het eigenlijke komt; een soort geeste
lijke moedeloosheid dus, die een toevlucht zoekt bij personen. Een
weinig mag er daarvan zijn; ik spreek dat niet tegen. Maar met het
deeltje waarheid er in is de voorstelling in haar geheel onjuist. Onder
scheidend, critisch denken is noodzakelijk, de conditio sine qua non
voor philosophie. Ook zal in het volgende het intellectueele element
niet ontbreken; kenmerk van de personen durf ik noemen: intellec
tueele passie. Aan den anderen kant ontbrak in het voorafgaande
het persoonlijke niet; leven, gemeenschap, individualiteit waren er het
centrum van. Het verband is dus niet verbroken. Maar in deze slotstudies valt alle nadruk hierop, dat wij niet leven uit onze redeneeringen,
hoe noodzakelijk zij ook zijn, en evenmin uit een abstracte „moraal ,
wat goeds er in geborgen mag wezen; zij voeden ons niet; en wij
zoeken wat ons kan voeden. Dat ik mijzelf hierbij in de schaduw
achter deze personen plaats, daarvoor kan men mij slechts dank weten;
persoonlijke ontboezemingen blijven in studies het best afwezig. Ik
zal hen ook zooveel mogelijk zelf laten spreken.
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Over Leo Chestov 1 eerst. Toen ik het bericht van zijn overlijden las,
schrikte ik. Is het niet een teeken, dat zijn levens-warme wijsbegeerte
niet enkel theorie is? Hij was mij persoonlijk onbekend, behalve door
een enkele brief; maar in zijn denken komt zijn persoon tot ons, hij
is een waarheid-zoeker, die met ons zoekt. Geleerde vak-termen ge
bruikt hij niet meer dan hoognoodig is, hij is zonder eenig vertoon.
De taal is direct, levendig, bezield, en, ook waar hij scherp, op den
man af bestrijdt, nooit stekelig of geprikkeld. Hij is in zijn philosopheeren mensch.
Over leven en persoon weet ik overigens weinig te vertellen. Zijn leven
was in hoofdzaak een schrijversleven. Hij was een Rus van Joodsche
afkomst, die zich in 1920 te Parijs vestigde, waar hij hoogleeraar in
de wijsbegeerte aan de Sorbonne werd, bij het Institut d'études slaves
(section russe). — Over zijn persoon is mij evenmin iets bijzonders
bekend. Ik kan hem dus prijzen noch laken. Nu, persoonlijke lof zou
Chestov ook niet begeeren. Over zulke lof van wijsgeeren zegt hij
ergens, en ik haal het aan, omdat het dadelijk een aanduiding van
zijn standpunt bevat, en tevens een goed specimen van zijn schrijf
trant is: „De leerling en levensbeschrijver van Plotinus wilde, zooals
alle toegewijde leerlingen en levensbeschrijvers, zijn leermeester vóór alle
dingen de bewondering en vereering van het nageslacht verzekeren. Hij
bericht ons daarom veel bijzonderheden uit zijn leven. Plotinus was zeer
onbaatzuchtig, zeer eerlijk, hij was een zeer wijs en scherpzinnig
mensch. Hij genoot in volkomen mate de liefde en het vertrouwen van
zijn omgeving en werd daarom met voorliefde tot voogd van jonge
weezen benoemd, als scheidsrechter gekozen en in moeilijke gevallen
om raad gevraagd, enz. En altijd was het tot ieders bevrediging. Wij
mogen aannemen, dat al wat zijn leerling vertelt juist is. En zonder
twijfel geloofden de menschen, die Plotinus kenden, dat deze praktische
deugden in onmiddellijk verband stonden met zijn wijsbegeerte. Zelfs
is het zeer waarschijnlijk, dat zijn wijsbegeerte daarom zoo hoog in
eere stond, omdat zij zooals het heet door het leven van den wijs1

Uit gewoonte schrijf ik den naam op zijn Fransch; misschien was het beter Sjestow
te zetten. — Van zijn werken zijn in mijn bezit: Auf Hiob's Wage; Tolstoy und
Nietzsche,- Sur les confins de la vie; La philosophie de la tragédie; Potestas Clavium;
en uit de laatste levensjaren: Athènes et Jérusalem; Kierkegaard et la Philosophie
existentielle. — Over hem zeer goed Benjamin Jondane, La conscience malheureuse,
1936; en in onze taal de dissertatie van Dr Suys, Leo Sjestow's protest tegen de
Rede, 1931.
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geer gerechtvaardigd werd. Hetzelfde heeft zich in den nieuweren tijd
voorgedaan met Spinoza. Ook zijn wijsbegeerte imponeert velen, omdat
Spinoza een voorbeeldig leven leidde. Maar zeker had men onder de
tijdgenooten van Plotinus in Rome, zoo al niet veel, dan toch wel een
paar dozijn menschen kunnen vinden, die anders eigendom even trouw
beheerden, even goeden raad gaven, enz. als Plotinus. Ook in het Holland
der 17e eeuw hadden wij personen kunnen ontdekken, die even onbaat
zuchtig, bescheiden en rustig waren als Spinoza. Maar dat waren geen
wijsgeeren. Misschien was het beter, als men ons minder over de
deugden van Plotinus en Spinoza had bericht. Hun deugden zijn met
henzelf in het graf gedaald, en hun werken zijn gebleven, die wij
moeten ontcijferen, en die door deze berichten niet minder raadsel
achtig worden." Chestov dacht er nog wel meer bij: voor het aan
gezicht van den eeuwigen God zinken alle fundamenten weg, ook de
deugden. Misschien zelfs met Pascal: de koningen en rechters zijn
even nietswaardig als de onderdanen en aangeklaagden.
Chestov, zou ik bijna zeggen, is bang voor de rechtschapenheid; d.w.z.
niet voor wat er rechtschapens in menschen is, maar voor de abstractie
„rechtschapenheid". Een a-moralist is hij niet, en een cynicus nog
veel minder, maar achter de abstractie ziet hij hen, „die bij zich zelf
vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten".
(Als men daar nu maar geen ressentiment in zoekt!) Zoo zegt hij
ergens: „Menschen, die veel over rechtschapenheid spreken, noemen
zich zelf slechts zelden rechtschapen. Maar dit beteekent natuurlijk
niet, dat zij zich zelf niet voor rechtschapen lui houden. Integendeel,
te gelooven, dat rechtschapenheid het laatste doel des menschen is,
en tegelijk haar niet aan zich zelf, ten minste in hoogeren graad dan
aan vele anderen, toe te kennen, wie zou zich hiertoe vrijwillig bereid
verklaren? Wie naar rechtschapenheid streeft, vindt haar gewoonlijk
binnen korter of langer tijd. Reeds het feit, dat hij er naar streeft, over
tuigt hem vrij spoedig van eigen verdienste en begaafdheid. Anderen
leven immers zonder ooit aan iets te denken, ik echter leef geestelijk,
streef — bij gevolg sta ik boven de menigte." — Op grond van der
gelijke uitspraken is hij een intellectueel nihilist genoemd. Dat moet
ook wel zoo schijnen aan allen, die meenen in heel hun doen en laten
uit te gaan van de „moraal". Wie dieper ziet merkt, hoe groot de
vergissing is. Juist zag D. H. Lawrence, toen hij in een beoordeeling
schreef, en dit woord gelde als zinspreuk voor deze studie: „Every-
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thing is possible" — this is his central cry. It is not nihilism." Gods
dienstig: het is de roep om verlossing.
Dus niet over den persoon, maar over den wijsgeer Chestov zal ik
schrijven. Maar dan moeten wij wel eerst vragen: is hij een wijsgeer?
Hij is het niet in de gewone beteekenis. Een wijsgeer volgt, of heet te
volgen, de leiding der rede; denkend wil hij speuren naar de wortels
der dingen, en zelfs als hij heel bescheiden een kennisleer opstelt, reikt
zijn doel veel en veel verder: hij wil alles vangen onder het net der
rede. Een wijsgeer leeft onder de betoovering der wetenschap. Husserl
o.a. zegt: „Mischien is er in heel het hedendaagsche leven geen idee,
die met zoo taaie, nooit falende kracht voorwaarts gaat als die der
wetenschap. Niets zal haar zegegang stuiten. Zij is inderdaad, naar
haar rechtmatige bestemming, alomvattend. In ideale voltooiing ge
dacht zou zij de rede zelf zijn, die naast en boven zich geen gezag
meer duldt." In zulk een wijsbegeerte gelooft Chestov niet, hoe groot
respect hij voor het overige ten aanzien van Husserl heeft. Het leven
laat zich niet vastleggen in wiskundige bepalingen en algemeene be
grippen. Hij verfoeit de dwingende waarheid met haar gevolgtrekkingen,
waarbij de ziel sterft. Hardnekkig, onvermoeid trekt hij in al zijn ge
schriften op tegen de aanmatiging der rede. En hij laat zich niet terug
houden door het feit, dat in onze dagen de rede welhaast een volledige
triomf schijnt te hebben behaald. Wat heeft de wetenschap niet ge
vonden, en wat ontdekt zij niet dagelijks! Zou ze niet almachtig zijn?
Maar hij durft het vermoeden uit te spreken, dat de ouden dichter
bij de waarheid waren dan wij, ofschoon zij niet konden vliegen noch
zich op een afstand van duizenden kilometers met elkaar onderhouden.
Hij weet wel, dat men hem een fantast zal noemen, misschien ook een
domkop, zeker een mensch, die niet met zijn tijd meegaat. Het deert
hem niet. Vurig, ontstuimig zet hij zijn aanval voort.
Wat wil hij dan? Hij heeft iets van het leelijke jonge eendje dat heel
niet in de eendevijver past. Hij mist de waardigheid en vooral het
rustig-verzekerde, dat wijsgeeren eigen is. Wie beter toeziet, merkt een
ernst en diepte en denkkracht, „een oer-echte inspiratie" (Suys), die
met bewondering vervullen; voor hem wordt het eendje een prachtige
zwaan. Als hij een wijsgeer mag heeten, die het allerbelangrijkste zoekt
met al de kracht van geest en gemoed, dan verdient Chestov dien
naam in heel bijzondere mate.
Hij is genoemd: Zin philosophe tragicfue. De naam is niet ongepast. Suys
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karakteriseert hem als „de filosoof van de ervaring der crisis". D.w.z.
„der innerlijke crisis, die op zeldzame oogenblikken in den individueelen en weerloozen mensch het belangrijkste voorbereidt". Daarin
is het wezenlijke aangeduid, maar men moet er noodig Suys' boek bij
lezen. Elke korte karakteristiek faalt bij Chestov. Zelf noemde ik hem
eens: Een romanticus onder de wijsgeeren. Het woord geeft iets aan
van hem, als men nu maar niet denkt aan een teugellooze verbeelding;
het blijft een geestelijk beheerschte romantiek; Chestov zoekt „waar
heid", „de ware realiteit", maar niet langs den weg der rede. Hij staat
in verbazing steeds, soms in ontzetting, radeloosheid, in diepe vreugde
ook tegenover de werkelijkheid, en deelt ons daarvan mede. Hij lijkt
mij innig verwant aan den dichter-wijsgeer 'Novalis. Ook bij Novalis
was er zelfs in zijn stoutste abstracties een diepe verbazing, de heime
lijke schaamte van het verstand, zoo is gezegd, om het wonderbare
de beleediging der kennis aan te doen. Van afhankelijkheid is geen
sprake; zoo iets neemt men niet over, en bij Chestov past dat soort
van gangbare verklaring allerminst. Trouwens ik geloof niet, dat hij
Novalis zelfs kende. Maar slag op slag herinneren deze beiden aan
elkaar. Bij beiden het heimwee, de onvervuldheid, het leven als een
droom, en alle aandacht gespannen op het ontwaken. Novalis was voor
zijn vader een ongeloovige, voor zijn vriend een dweeper, zoo zal
het Chestov ook gegaan zijn. Beiden leggen graag hun gedachten neer in
fragmenten, een begin, een aanloop. Novalis is receptief, ontvangend, en
wat wil Chestov anders op zijn zwerftocht door de zielen der grootste
dichters en wijsgeeren? Vertellen wil hij wat hij afluisterde; hij doet
wel meer dan enkel dat, maar zijn luisteren is oprecht en toegewijd.
De mensch vergat de gaven die hem van boven geschonken werden.
Chestov zoekt die gaven, en hij klopt aan alle deuren. En Novalis zegt:
„Elke gave valt mij als een erfdeel in de hand!" In smart ziet Novalis
een herinnering aan onzen hoogen rang. Smart, lijden is de aanvang
van het ontwaken, zegt Chestov. Geen grooter gevaar dan genoegelijkheid. Zij is de dood der ziel. Zij drukt het leven neer tot een plantenbestaan. Zij is de moeder van zinloosheid en stompzinnigheid. „Wien
de Heer liefheeft, dien kastijdt hij". „De laatste waarheid moet men
zoeken in de nederlagen, de mislukkingen". En van beiden geldt wat
over Novalis gezegd is: „Hij heeft een innerlijk rijk ontsloten, dat van
verstrikkende droomen, misschien van onbekende verschrikkingen ver
vuld is. En dat een tehuis is". Chestov voelt zich machtig aangetrokken
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door dit woord van Plotinus: „Vluchten wij naar het geliefde vader
land. Ons vaderland is daar vanwaar wij kwamen, daar is ook onze
Vader." En Novalis dicht zijn Hymnen an die Nacht. Bij beiden dus
wereldvlucht, wereldverachting het laatste woord? Het gevaar is er.
Maar de wezenlijke zin van zulk een uiting is het niet. Eerder is het
een smachten om bevrijd te zijn van de betooverende en verdoovende
macht der rede, en den dwang der algemeenheid, waarbij het belang
rijkste ondergaat. Te inniger en zuiverder is daarna de liefde tot het
individueel-concrete. En zoo kan hij zeggen: „In de concrete werkelijk
heid zijn veel meer eeuwigheidselementen, dan in alle ideeën, die door
de phenomenologie ontdekt werden en nog ontdekt zullen worden."
Ter verduidelijking vergeleek ik Chestov met Novalis. Toch weet ik
niet recht of ik hem daar goed mee doe. Men zal hem nog des te meer
fantastisch vinden. Mysticisme, zal de een of ander zeggen, misschien
zelfs ongezonde mystiek, was Novalis niet zwak, ziekelijk? Nu, mystiek
is wel een onjuist woord hier, ook bij Novalis meen ik, maar heel
zeker bij Chestov, want van niets heeft hij meer afkeer dan van ver
vloeiing in de al-eenheid, de „Wirallheit", en dat is immers mysticisme.
Vermetelheid, vastbeslotenheid, gril, willekeur, tj?? £>»?? ftovfojoeojg,
jubere, ziedaar woorden die steeds maar terugkeeren. Het einde is (pvyrj
fiovov jiQog IA.OVOV, maar geen vervloeiing.
Een hoofdwerk heet: O p J o b s w e e g s c h a a l . De titel is ontleend aan het
woord van Job: „Och of men mijn opstandigheid woog en mijn lijden
daarbij op de weegschaal hief. Want nu is het zwaarder dan het
zand der zee . . . daarom barsten mijn woorden los." Voor de weten
schap is dat onzin. Verdriet weegt men niet tegen het zand der zee. En
toch legt de wijsgeer Chestov beide in de schaal, en in bevende af
wachting ziet hij toe, of de schaal doorslaat naar Job's lijden. Daar
is het belangrijkste. Dikwijls noemt hij met een woord van Plotinus de
wijsbegeerte: het allerbelangrijkste, niet om haar daarmee een eere
plaats te verzekeren, maar als bepaling van haar wezen. Zij is geen
wetenschap; het laat de wetenschap onverschillig, wat belangrijk is of
niet. En voor zijn wijsbegeerte is dit punt juist de hoofdzaak, alles,
het is haar ware aard.
Chestov breekt hier door de grenzen heen, die wijsbegeerte scheiden
van kunst en godsdienst. Een zielkunde van het geloof, die zich in
de taal van de wijsbegeerte uitdrukt, zooals Dr Suys zegt? Of beter,
van de geloofsonzekerheid? Neen, dat laatste ook niet, want het doet
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denken aan redelijke twijfelingen, en alsof de rede op haar troon oor
deelt, en tot twijfel brengt. Daartoe moet de rede als opperste rechter
erkend zijn, en Chestov is daar wel heel, heel ver af. Maar het „aller
belangrijkste" komt zeker zeer dicht bij de godsdienst, vooral in de
jongste periode van zijn wijsbegeerte. „De rede is niet God, het goede
is niet God; wij moeten zoeken wat hooger is dan de rede en het
goede, wij moeten God zoeken". En wie nu in hem een verdediger
van het geloof ziet, heeft het ook weer heelemaal mis. „Een apologie
kan slechts een mensch schrijven, die vasten grond onder de voeten
heeft en niet een afgrond, een man, die God voor Rome en de wereld
rechtvaardigen kan, maar niet iemand, die zoowel de wereld als Rome
daagt voor Gods rechterstoel". Zoo zegt hij over Pascal, en het past
voor hemzelf. Erg duidelijk vindt men dit niet? Maar het wonderlijkste
is nog, dat hij niet duidelijk wil zijn. Dan zou het een betoog moe
ten zijn met „dus, dus", en dit „dus" staat het waardevolste het meest
in den weg. „Qu'on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession". (Pascal). Vergis u intusschen niet:
verward, vaag is hij gansch en al niet. Het is een lust om: Les sources
de la métaphysique of Ontologie und Ethik te lezen. Zij zijn zoo reëel
en zoo één door de gloed derzelfde inspiratie.
Een oud woordt luidt: Als gij mij niet vraagt, dan weet ik. Dat zou
iets voor Chestov zijn. Of dit van Luther: Bij tijden geloof ik, bij
tijden geloof ik niet. Was hij soms een z.g. ongeloovige? Och neen,
maar bij tijden was het waardevolste er niet, bij tijden wel, een ge
schenk des hemels. Of ik denk aan deze ervaring, die iemand met zich
zelf had: De omgang met godsdienstige menschen maakt mij ongods
dienstig, de omgang met ongodsdienstigen maakt mij godsdienstiger.
Het kan, het kan zeer goed. Een z.g. Christen, die het weet, en altijd
weet, kan een mensch ongeloovig maken, omdat hij voelt, dat het
echte, het waardevolle er niet is, maar slechts het algemeen-conventioneele. Een ongodsdienstig mensch doet voelen de zinloosheid, leeg
heid van een bestaan, waarin het allerbelangrijkste ontbreekt. Dit alles
geef ik voor niets meer dan een indruk van wat in Chestov leeft en,
ik zou bijna zeggen, hij ons openbaart.
Onder de wijsgeeren onzer dagen neemt Chestov een aparte plaats in.
Dr Suys accentueert dit aparte, terecht. Toch zijn er vrij veel verwante
geesten. En zelfs zou men hem in een vakje kunnen plaatsen, name
lijk in het vakje „Existenzphilosophie". Misschien komt Chestov ons
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nader, als ik enkele gelijk-gerichte uitingen van deze wijsgeeren ter
vergelijking aanvoer. B.v. deze van Jaspers 1: „Eine Welt vollkommener
Glaubenslosigkeit zu denken, in ihr die Maschinenmenschen, die sich
und ihre Gottheit verloren haben, und einen zerstreuten, bald vollends
ruinierten Adel vorzustellen, das ist nur formal einen Augenblick möglich. So wie es der inneren unbegründbaren Würde des Menschen widersteht, zu denken, er sterbe, alsob er nichts gewesen ware, so auch, es
würden Freiheit, Glaube, Selbstsein zugrunde gehen, alsob es grade
so gut mit einem technischen Apparat ginge. Der Mensch ist mehr
als er sich in solchen Perspektiven vor Augen bringt." In een fraai
artikel over Objective uncertainly and faith zegt Swenson 2 o.a.: „Uncertainly, insecurity, risk are charakters which qualify human existence
essentially, and rank as constituting factors in its metaphysical structure.
Passion rather than knowledge is the more adequate and concrete ex
pression of the existential situation, since it is the mark of a transition,
and human existence is essentially in transition. Faith is always in
deep waters, always struggling for existence against objections and
difficulties; and yet it is the only form in which man can find God".
Duhamel's Vie future en Querelles de familie gaan een eindweegs langs
hetzelfde pad. Maar het is waar, een zoo hartstochtelijk protest tegen
de overheersching der rede als bij Chestov hooren wij zelden. Meestal
is de houding verdedigend; Chestov valt aan, met felheid, met heel
zijn ziel. Van een ouder geslacht staan hierin wel alleen Dostojefsky
en Kierkegaard met hem gelijk. Ik vraag verontschuldiging voor nog
dit ééne citaat van Kierkegaard tegen de abstracte rede 3. „Die Miszlichkeit der Abstraktion zeigt sich gerade in allen Existenzfragen, wo
die Abstraction die Schwierigkeit entfernt, indem sie sie auslaszt, und
sich dann rühmt alles zu erklaren. Sie erklart die Unsterblichkeit über
haupt, und siehe da, es geht ausgezeichnet, indem Unsterbklichkeit
mit Ewigkeit identisch wird, mit der Ewigkeit, welche wesentlich
Medium des Gedankens ist. Ob aber ein einzelner existierender Mensch
unsterblich ist, darum kümmert sich die Abstraction nicht. Sie ist interesselos, aber die Schwierigkeit der Existenz besteht in dem Interesse
des Existierenden und dasz den Existierenden das Existieren unendlich
interessiert".
1
2
3

Dr Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, 1932, S. 190, 191.
The philosophical review, Sept. '28.
Ontleend aan de Dostojefsky-studiën, van D. Cyzevskyj, 1931, S. 50.
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Verstelselen wil ik Chestov niet. Maar het zal geoorloofd zijn aan het
einde enkele opmerkingen te groepeeren rondom twee vraagstukken,
die de kern van zijn wijsbegeerte raken. De onderwerpen zijn: Qeloof
en Rede, en Qeloof en werken. Al zijn er geen scherpe grenzen tusschen
beide, onderscheiden kunnen wij ze toch wel.
Soms lijkt Chestov's protest tegen de Rede een strijd tegen den duivel.
De Rede heeft den mensch ten val gebracht. Soms echter heeft het
meer van een Querelle de familie. Een [uooAoxo? tout court kan men
hem slecht heeten. Zelfs, hoe paradoxaal het klinkt, kan men hem,
evenals Novalis, een „leidenschaftliche Intelligenz" toekennen. De diepe
vreugd der kennis is hem niet vreemd gebleven. Een vreugde zoo groot,
dat hij vraagt, of een mensch haar in deze ellendige tijden mag aan
vaarden. Hij versmaadt het ook niet wapenen te ontleenen aan het
arsenaal der rede, en hij weet die wapenen goed te hanteeren. B.v.
waar hij op Husserl toepast de reductio ad absurdum. Ja, met de
macht van de rede is hij goed bekend. Zij vermag veel, ontzaglijk veel,
de fout was alleen, dat men alles van haar verwachtte. Nuttig en nood
zakelijk als werktuig in 's menschen hand, werd zij als wetgeefster en
heerscheres der wereld een vreeselijke bedreiging van al het levende.
Haar taak is te dienen, en als zij naar het hoogste grijpt, wordt het
een smadelijke nederlaag. Chestov neemt geen blad voor den mond. In
het fragment: De school van den deemoed, zegt hij: „Voor ieder, in
Jt bijzonder echter voor zelfverzekerde menschen, is het zeer nuttig
de werken der groote wijsgeeren te lezen. Of beter uitgedrukt, het
zou nuttig zijn, wanneer men de kunst verstond boeken te lezen. Elk
willekeurig groot wijsgeerig werk kan, als men het lang en aandachtig
beschouwt, den mensch zijn nietigheid tot bewustzijn brengen. Er wordt
zoo veel gevraagd, en steeds over zoo belangrijke, zoo noodige en zin
volle zaken ... en er volgt geen enkel ook maar eenigszins bevredigend
antwoord. Daarbij zijn er tegenstrijdigheden zonder tal, benevens een
vormigheid, onvermogen om het eens ingenomen standpunt te verlaten .
Het is de eenvormigheid der rede, die onmachtig wordt en verstijft,
als zij haar eigen gebied verlaat.
Wat dan? Men kan zich beperken tot de rede en haar praktisch nut,
en leven in „un enchantement incompréhensible et un assoupissement
surnaturel". Zoo is het veel, en zoo zal het bij de meesten blijven, wij
zijn allen onder de betoovering der rede. Tot de mensch ontwaakt, en
merkt van een licht, dat plotseling zijn ziel doorlicht. Dan houdt hij
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het er niet bij uit. Hij waagt zich er boven uit. De rede kan hem niet
helpen. Zwoel occultisme evenmin. Chestov duidt den weg aan met
het woord openbaring. Hij luistert naar wat de grootsten hebben ver
nomen, Plato, Plotinus, Luther, Pascal, Dostojefsky, en zoovelen meer.
En niet om het veelsoortige tot een armzalige eenheid saam te flanzen.
Door hen zoekt hij de „ware werkelijkheid", de „waarheid", door hen
zoekt hij God. En noemen wij de Heilige Schrift het laatst, zij neemt
bij hem niet de laatste plaats in. De bijbel, zegt hij, blijft het boek
der boeken. De bijbelsche wijsbegeerte is veel dieper dan de schoolphilosophie. Paulus, Jesaja, Job zijn hem een wonder. En in verbazing
bepeinst hij de legende van den zondeval door het eten van den boom
der kennis. Dat moet een oer-openbaring zijn, verkregen op een van
die wegen, waarvan men in de nieuwste kennis-theorieën niets kan
vernemen. De weg is niet gemakkelijk. Exercitia spiritualia moeten
voorafgaan. Taak der wijsbegeerte is het leven zoo weinig mogelijk
natuurlijk, zoo veel mogelijk geheimzinnig en problematisch voor te
stellen. Zij plaatst den mensch voor den afgrond, en hij schrikt. Moed,
vermetelheid, vastbeslotenheid zijn noodig. Ze zijn de kern van Chestov's geloof.
En waar is de waarborg? Welk is het criterium der waarheid, als de
rede met haar bewijzen en speculaties er buiten moet blijven? Chestov
durft zeggen: De waarheid breekt door in het leven, zonder docu
mentaire rechtstitels aan te wijzen. Zij is koninklijk, zij behoeft geen
steun, als zou zij zich zelf niet kunnen dragen. Hij gebruikt dit beeld:
„Een koningin en haar hofdames komen een schouwburgloge binnen.
De koningin gaat zitten zonder eerst om te kijken. Waar zij zich
neergezet heeft, bevond zich dus een stoel onder haar. De hofdames
zien eerst om, en nadat zij zich overtuigd hebben, dat er stoelen aan
gebracht zijn, nemen zij plaats. Een koningin behoeft om te weten niet
eerst om te zien, zich te verzekeren. Voor haar bestaat er ook een
eigen logica: er is een stoel omdat zij gaat zitten". De koningin is:
het allerbelangrijkste, de hofdames zijn: de omzichtige, practische
rede. Wie meent, dat hij met dit luchtige beeld er zich van af
maakt, verstaat hem niet. De sluitsteen van heel zijn wijsbegeerte
is de vrijmacht van het allerbelangrijkste, der goddelijke waar
heid.
Als ik dit alles mag omzetten in het godsdienstige, dan zou ik het
willen doen met deze bekende Paulus-woorden: „Maar wij verkondiNeen en Ja

10

146

NEEN EN JA

gen gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en in 's menschen hart niet is opgeklommen, hetgeen God
bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben." En: „. .. maar het dwaze
der wereld heeft God uitverkoren, dat Hij de wijzen zou beschamen,
en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke
zou beschamen, en het geringe der wereld en het verachte heeft God
uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou
maken, opdat geen schepsel zou roemen voor Hem." Aan het einde
een hoop: „De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede
in het gelooven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de
kracht des Heiligen Geestes."
„Geloof en werken" is de tegenhanger van „geloof en rede". „Het
goede is niet God, God is hooger dan het goede ..." Tegen de auto
nome eigenwettelijke moraal schiet Chestov zijn scherpste pijlen af.
Toen de goden gestorven waren schiep de mensch het redelijk goede.
Socrates is er de ontdekker van, de Stoa volgde hem, in zijn voetspoor
trad ook Spinoza, met vele, vele anderen van den nieuwen tijd. Op
gezag van de rede komt aan het goede de opperheerschappij toe. Zijn
tooverstaf verandert bij aanraking alles in goud. Den goede kan niets
deren. Bij de moderne wijsgeeren wordt het goede bijna: het alleenwerkelijke, de grondslagen der wereld zijn een „het behoort". De on
tologie gaat over in ethiek. Chestov verafschuwt die rede-regel. Hij
hoort er de stem in van de algemeenheid, de zelfgenoegzame, onrecht
vaardige, onverbiddelijke algemeenheid, die zelfs de moedigsten dwingt
zich te voegen naar haar eisch, maar de ziel laat verkommeren. Hij
neemt er wel iets van terug: op aarde zijn de natuurwetten zoowel als
de wetten der gemeenschap voorwaarden van bestaan. Eén ding zijn
ze echter niet: het hoogste goed, het allerbelangrijkste. De zedeleer
kan God niet vervangen. De werklijkheid van het goede is hem ook
vrij problematisch. Het uitwendige is schoon, zuiver, maar onder den
fraaien schijn zijn stompheid, leegte, misdadige harteloosheid, kleine onmenschelijke zelfzucht. De mensch hangt zich het kleed der plicht
matigheid om, en verheugt zich over zijn deugden, wie is nu niet
„ethisch"? En hoe is hij in waarheid? Chestov doet klinken de diepere
tonen van Paulus, Augustinus, Luther, Pascal, Dostojefsky en van
Tolstoi ook op het einde van zijn leven, in zijn nagelaten werk: Herr
und Knecht. Werken redden de ziel niet, maar voeren haar in Jt ver
derf, zelfs als het de heiligste werken zijn. Onze gewichtigheid en
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waardigheid en verdienstelijkheid, waarvan wij innerlijk zoo zeer over
tuigd zijn, rechtvaardigen ons niet. De rechtvaardiging is door het ge
loof alleen. Bij Chestov wordt het wel wat anders, hij nadert oude
waarheid met nieuwe woorden. En indeelen kunt gij hem niet. Een
theoloog? Maar dan moeten wij eerst uit de theologie al het syste
matische weg doen. „De waarheden flikkeren voor een oogenblik op
en dooven daarna dadelijk weer, zij sidderen en beven bestendig als
het blad van een populier". Een profeet? Een wijsgeer? Er is van allen
iets in hem. Liefst nog vergelijk ik hem met Pascal. En op hem zelf
pas ik toe wat hij van Pascal zegt: „De menschen willen vasten grond
onder de voeten, hij kiest den afgrond, de menschen waardeeren boven
alles den innerlijken vrede, hij zingt het loflied van den strijd en de on
rust, de menschen snakken naar verkwikking, hij belooft hun moe
heid, eindelooze moeheid, de menschen jagen naar klare en duide
lijke waarheden, hij schudt de kaarten door elkaar, verwart alles, en
verandert het aardsche leven in een vreeselijke chaos. Wat wil hij
daarmee? Hij heeft het immers gezegd: niemand mag slapen. Het is
goed moe en afgemat te zijn door het nutteloos zoeken, ten einde de
armen uit te strekken naar den verlosser".
Voor eenige jaren (1932) kwam een belangrijke bespreking van Chestov's philosophie voor in een tijdschrift Oriënt und Occident; de schrij
ver, Karl Brzoska, tracht daarin voor Chestov een plaats aan te wijzen
onder de hedendaagsche wijsgeeren. Zulk een vergelijking, wanneer zij
goed is, en deze is goed, werkt altijd verhelderend. Daarom besluit ik
met haar deze studie; zij moge dienen als samenvatting van het vooraf
gaande.
Brzoska dan zegt: Het is Chestov te doen om den concreten mensch,
en hiermee staat hij midden in het philosopheeren van onzen tijd. Maar
omdat voor hem de concrete mensch de enkele en bijzondere mensch
is, en in 't bijzonder door zijn verzet tegen de rede, treedt hij uit
het heden en komt in de nabijheid van eenige weinige geesten, die,
door de godsdienstige waarheid gedragen, naast de groote lijn der
Europeesche wijsbegeerte een meestal eenzaam leven leiden, in de tijden
van strijd gehoor vinden, evenwel nooit beslissenden invloed verkrij
gen. Het best zou men Chestov's wijsbegeerte aanduiden door haar
eenvoudig een religieuze philosophie te noemen. Hij is door het lot
uitverkoren om in onze dagen den godsdienst als bron der waarheid
te verkondigen. Hij onderwerpt zich gehoorzaam aan deze taak en
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spreekt de taal der religie in zulk een zuiverheid, dat niemand zich
aan haar invloed zal kunnen onttrekken.
Eerst oppert Brzoska de mogelijkheid om Chestov in verband te bren
gen met de irrationalistische levens-philosophie. Verband is er, maar
het zou onjuist zijn hem als levens-philosoof te karakteriseeren. De
levens-philosophie stelt in de plaats van den abstracten geest, van het
vorm-scheppende: het instinct, de drift, het irrationeele, ongevormde
leven. Ook Chestov maakt zich tot advocaat van de luim en van het
onmiddellijke, maar niet ter wille van de luim en van het onmiddellijke
leven — dan zou hij inderdaad irrationalist geweest zijn —, maar om
dat hij weet, dat het leven in zijn grillige onmiddellijkheid, in de ont
boeide drift zijn grond verliest, en de mensch in de chaos niet leven
kan, wanneer het bodemlooze en de chaos het laatste zijn. Wordt
echter de mensch van zijn fundament in deze wereld beroofd, dan
krijgt hij het vermogen om zijn blik van „hier naar ginds" te richten.
En juist daarom is het Chestov te doen: den mensch van zijn steunsels
in deze wereld, vooral van zijn sterkste steunsels: de eeuwige waar
heden en zelf-evidenties, te berooven, om hem weer open te maken
voor zijn eigenlijke mogelijkheid, die buiten de begrenzing van tijd
en ruimte ligt. Overeenkomstig de stelling van Dostojewsky, dat niets
een einde heeft, wordt de mensch niet uit zijn begrensdheid hier, maar
van het wereldgericht, van de eeuwigheid uit verstaan.
De gezichtshoek, waaronder Chestov mensch en wereld ziet, is een
andere dan die der moderne wijsbegeerte. Dit blijkt ten duidelijkste,
wanneer men een blik werpt op zijn philosophie der geschiedenis. Het
aantrekkelijke daarin is, dat hij een poging doet om de ontwikkelings
gedachte uit het historisch onderzoek weg te stooten. De geschiedenis,
zooals zij algemeen beoefend wordt, is gericht op de opvolging der
geslachten en tracht aan te toonen, dat elke generatie tegenover de
voorgaande een vooruitgang beteekent. Deze ontwikkeling mondt uit
in den historie-schrijver en maakt hem tot rechter over het geheele
verleden. Chestov erkent geen vooruitgang in de bemoeienis der
menschheid met de waarheid. Het is zeer wel mogelijk, dat Plotinus
en Pascal dichter bij de waarheid waren dan Hegel en Husserl. Een
ontwikkeling is er slechts in de wetenschappelijke problemen. Maar
„waarheid en wetenschappelijk weten zijn onvereenigbaar". Wanneer
er geen progressie is, dan is het ook niet mogelijk, dat de groote geesten
der geschiedenis „voorbijgestreefd" of „overwonnen" kunnen worden.
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Voor Chestov zijn er in de geschiedenis geen dooden, maar het geheele
verleden is levend en tegenwoordig. Op dezelfde bladzij raken Plotinus, Descartes en Hegel in gesprek. De tijd is nog maar de tegenpool
van de eeuwigheid. De geschiedschrijver is niet meer rechter, maar
staat in de rij der aangeklaagden. De gansche geschiedenis beweegt zich
in hetzelfde vlak, in de dimensie van den tijd, zij wordt getroffen
door de eeuwigheid — want de werkelijkheid is meer dimensionaal —
en staat voor het laatste gericht.
Men kan Chestov ook in de nabijheid der Sxistentie-philosophie plaat
sen: want beiden is het te doen om den mensch en zijn lot. De aan
raking is inderdaad zeer sterk, wanneer men aan de soort van existentiephilosophie denkt, die in nauwen samenhang met de theologie staat.
Denkt men echter aan de wending naar de existentie binnen de phenomenologie, dan gaat de verwantschap niet verder dan een gelijk
heid in de algemeene tendens; in de concrete houding bestaat de scherp
ste tegenstelling. Het is juist het irrationeele element bij Chestov, dat
hier een samengaan onmogelijk maakt. Het is de existentie-philosophie
te doen om de wetenschap van het persoonlijke. De eerste taak van deze
philosophie, meent Heidegger, moet zijn kategorieën van het persoon
zijn (existentialiën) te vormen. Aan dit werk kan Chestov niet deel
nemen; want kategorieën worden door de rede gevormd, ontstaan dus
op den bodem der wetenschap. Geheel het pathos van Chestov is
echter juist gericht op de bevrijding der philosophie van de „waar
heid voor allen". Voor hem hebben mythe en godsdienst het werk
verricht. Aan hem alleen de, waarlijk niet geringe, taak om de natuur
wetenschappelijke beschouwings-wijs op dit gebied terug te wijzen, in
onzen rationalistischen tijd den bodem te bereiden, opdat godsdienst
en mythe weer gehoord kunnen worden.
Zelf voegt Brzoska hier nog enkele opmerkingen aan toe, critisch, maar
met een achtergrond van hooge waardeering. Ik geloof, dat hij juist
ziet; ik neem ze daarom over.
Het is niet te verwachten, zegt hij, dat de invloed van Chestov groot
zal zijn; want men zal de radicale afwijzing der rede niet als een op
lossing voor de hedendaagsche problematiek kunnen erkennen. Het is
zonder twijfel juist, dat de groote resultaten, ontdekkingen, uitvindin
gen, inzichten in den samenhang van het leven niet door syllogismen
tot stand zijn gekomen, zij zijn echter ook niet zonder of zelfs tegen de
rede tot stand gekomen. De scherpe tegenstelling van rede en geloof
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is met de antithese belast; de rede laat zich niet daardoor uit de wereld
verwijderen, dat men haar bestrijdt, daar zij immers als tegenstander
behouden blijft. Europa zal zijn erfdeel, dat Hellas hem op de reis
heeft meegegeven, niet vergeten. Er zou een ontzaglijke gebeurtenis
over Europa moeten losbreken, die alle vaste vormen en overleveringen,
elke herinnering vernietigde, wanneer de menschheid ooit een anderen
weg zou gaan. De grond van het hooge aanzien der wetenschap ligt
weliswaar hierin, dat haar taak eene binnen de wereld is en de mensch
heid tegenwoordig haar materieel-wereldsche nooden het sterkst voelt.
Men moet echter niet vergeten, dat het, nauwkeurig gezien, ten slotte
nooit gaat om economische of maatschappelijke nooden, maar dat de
metaphysische problematiek van onzen tijd met machtig gewicht in
deze schijnbaar zoo naturalistische vraagstukken werkzaam is. Het zou
gemakkelijkheid aan te toonen zijn, dat het verlangen naar bevrijding
in metaphysischen zin de diepste aandrift is.
Chestov wijst naar wegen, die door weinigen gegaan worden, en naar
werkelijkheden, die het „gezonde verstand" nooit zal zien. Maar vast
staat, dat alle tegenwerpingen, die men tegen Chestov kan inbrengen,
klein zijn in verhouding tot de poging, die door hem met metaphysische
kracht ondernomen is: den mensch van de „noodzakelijkheid" te be
vrijden.

VIII
GERARD JAN MULDER
(GELEERDE - GELOOVIGE - ROMANTICUS)

De „Levensschets van G. J. Mulder door hem zeiven geschreven en
door drie zijner vrienden uitgegeven" (1883) is in vergetelheid ge
raakt. Een enkele keer ontmoet men iemand, die haar kent, er in leest
en voor wien zij meer is dan een document over het midden der 19de
eeuw. Veel lezers zal zij in het vervolg ook wel niet vinden. En toch
bezit zij kwaliteiten, die haar voor wie eens zich er in begeven heeft,
onvergetelijk maakt; zoo was het ten minste voor mij. Mulder was
een oorspronkelijke, levende persoonlijkheid. In den titel karakteriseer
ik hem als geleerde, geloovige, romanticus; zij zijn ook alle drie in
hem, maar hij is in de eerste plaats een persoon, een geheel.
Over den geleerde zal ik niet veel zeggen. Hij was professor in de
scheikunde in den tijd van Donders, niet van hetzelfde formaat als
Donders, maar toch in zijn vak zeer verdienstelijk, met een Europeeschen naam. Allerlei werken zijn van zijn hand verschenen en in
het Fransch, Duitsch, Engelsch vertaald. Aan de beoefening van de
scheikunde in ons land moet hij een krachtigen stoot hebben gegeven.
Maar zeker is Mulder niet de verpersoonlijkte scheikunde. Voor ge
leerdheid op zich zelf had hij niet zoo veel eerbied. Hij spreekt er heel
eenvoudig over. „Weten, zegt hij, is een teekens-kunde, meer niet.
Hij, die zeer kundig is in die teekenen, wie is hij? Is hij daarom uit
nemend?" Hij verloor zich zelf niet in dat werk. Soms maakt hij zich
daar half en half een verwijt van. Een ander had beter zijn plaats als
professor te Utrecht kunnen innemen, meent hij dan. Het is echter
de vraag, of het zoo is. Mogelijk heeft hij zijn krachten te veel ver
snipperd en had hij in zijn wetenschap meer kunnen bereiken, want
hij had iets geniaals. Maar ik geloof, dat juist het menschelijke in
hem ten goede gekomen is aan zijn onderwijs. Hij geeft er zelf dit
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aantrekkelijke beeld van. „Ten aanzien van mijn onderwijs was mijn
leer: aan menschen, die oneindig zijn, nuttig te wezen in alles; geen
bespiegelingen, duidelijk, hartelijk. — Het heeft mij wel eens leed ge
daan, dat ik zoo weinig gelegenheid had, tusschen de kolven en retorten
in, tusschen al die kelken en reageer-buizen, ruimer tot mijn leerlingen
te spreken. Afdwalen wilde ik niet, de scheikunde moest nauwgezet
voorgedragen worden; dat had ik op mij genomen. Vóór elk college
stond ik met het horloge in de hand, en een halve minuut vóór het
kwartier stapte ik de college-kamer binnen; ik droeg scheikunde voor,
alsof de wereld er aan hing, wel wetende dat het niet waar was. Maar
ieder op zijn post in de wereld, en als dan de conducteur eener dili
gence en een smid zoo denken, komt ge met een heele hals thuis en
zit ge u in den winter te warmen bij den haard." Gewichtigheid is daar
niet in; om den mensch is het te doen. En het verwondert ons niet
meer zoo bij hem een woord te lezen, dat wij niet bij een man van het
laboratorium zouden verwachten: „De liefde, die het hoogste is, lacht
met alle wetten, want zij heeft vleugelen aan en doorklieft daarmee
de wereldruimte werwaarts zij wil." Ietwat rhetorisch, hoogdravend
gezegd, zooals de manier van die dagen was, maar leege rhetoriek was
het voor hem niet; dat blijkt uit alles.
Aan menschenkennis ontbrak het hem daarbij niet. Niet onaardig is
b.v. deze teekening van afgunst en onmachtige „Streberei": „En hier
kom ik ongemerkt op den naijver. — Er is een soort lieden, die niet
zoo voort kunnen, die gaarne een goed figuur maken, maar er geen
raad op weten. Zij zoeken het in iets gegonfleerds in hun stem, in
zekere emphasis, houden hun hoofd stijf-recht, loopen als paauwen,
zitten vooraan in de synagogen, hebben altoos het woord, zijn ondrage
lijk pedant, en spreken altoos kwaad van anderen, die stil hun weg
gaan, maar hen op dien weg ontmoeten. Gaubius zou ze obtrectatores
genoemd hebben. Audiant haec obtrectatores! Ik, die niet de goedheid
van Gaubius heb, noem ze schadelijke insecten."
Op de leugen in ons menschen had hij een scherpe kijk. Een valsche
romantiek was dezen romanticus vreemd, hij is eerder pessimist dan
optimist. Een citaat, ouderwetsch van taal, gezond van inhoud en
karakteristiek voor zijn levensopvatting, bewijze het; ik plaats het hier
als de beste inleiding van het volgende schetsje. „Vergun mij nog één
praktischen regel. Wat God u rechtstreeks toezendt, draag dat. En
wat u van menschen ongunstigs gewordt, draag dat niet, maar werp het

GERARD JAN MULDER

153

van u op eenmaal, of verdraag het, zoo dat u goed toeschijnt. Kwel
lingen van menschen behooren in uw leven nooit door te dringen: zij
zijn niet eenmaal schaduwen van rampen; zij zijn niets, maar gij moet
dat willen.
Wraak en hoogmoed hebben mij veel oefening gegeven. Zij stonden
niet alleen. De grondslag was bij beide dezelfde; en geen mensch wel
licht heeft zulk een schoone gelegenheid gehad als ik, om als een der
meest treffende waarheden de woorden te erkennen: „de leugen is
het begin van alle kwaad."
Sedert ik dit heb verstaan, heb ik er alles uit kunnen afleiden, wat er
aan mij zeiven of aan anderen aan fouten kleefde.
Wraak en hoogmoed zijn enkel leugen, maar zelfzucht, luiheid en vadsig
heid zijn het ook. Wat niet waar is in ons, ontwikkelt zich slechts in
verschillende vormen; het neemt verschillende gedaanten aan, maar
de grond is één.
De diepte van deze waarheid heb ik eerst later in mijn leven in al
haar volheid leeren verstaan, en van toen aan heb ik zelfs de grofste
gebreken van anderen beter kunnen verdragen.
En om welke reden?
Wel, ik gevoelde, dat ook mij veel ontbrak, en dat ik derhalve, zoo
mij al wraakzucht en hoogmoed schandelijk voorkwamen, ik daarin
en in alles licht zou kunnen vervallen, indien ik niet waakte.
Vigilate Deo confidentes behoort allen menschen te worden toege
roepen; en of de een dan dit gebrek niet heeft, en een ander dat niet:
de leugen, die de bron is van alle kwaad, heeft nooit één sterveling op
aarde volkomen afgelegd.
Ziedaar nog eenmaal, waarom gij, terwijl gij u zeiven behoort te be
straffen om hetgeen gij niet goed doet, een afdoende reden hebt, om
anderen voor hetgeen zij doen, niet zoo hard te vallen.
Deux éléments de bonheur, zegt de uitnemende Benjamin Delessert
zijn: oubli des injures et souvenir des bienfaits.
De leer der toerekenbaarheid is dood eenvoudig, indien men op zich
zeiven ziet; maar onoplosbaar blijft het, hoeveel schuld een ander
heeft, zoo hij niet goed heeft gehandeld. En ook hier mag herinnerd
worden aan de wijsheid, de diepe menschenkennis van den grooten
Meester, toen Hij de treffende woorden uitsprak: „die onder u zonder
zonde is, werpe den eersten steen op haar."
Tegen die woorden qua theorie: leugen de eene ondeugd, waaruit alle
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andere vloeien, is genoeg in te brengen; is er niet intellectueele een
zijdigheid in? Maar de stelling: leugenachtigheid in deze wereld een
centrale ondeugd, die alle verhoudingen bederft, is uitstekend verdedig
baar. Mulder blijkt een fijn, scherpzinnig waarnemer te zijn.
Intusschen, leven, ziel, gemoed, verbeelding, liefde staan bij hem boven
aan. De rede komt hierbij niet te kort, maar zij neemt de tweede plaats
in. Een stelsel, of ook maar een begin van stelsel, geeft zoo iemand
niet. Heldere voorstellingen over God en de ziel vindt hij noodzake
lijk, ook geformuleerde grondslagen, maar het fundament zelf is boven
begrijpen verheven.
In het tweede deel van de „Levensschets" spreekt hij in korte stuk
ken, fragmenten, waaronder een persoonlijke belijdenis aan het eind
van zijn leven, zich over velerlei onderwerpen uit. Lang niet alles is
van beteekenis, overal echter zijn lichtflitsen, die iets onthullen. Ver
der bevat de levensschets zelf, die hij in den loop der jaren opstelde,
overal verspreide losse gedachten. Van beide deelen maak ik gebruik
om iets te vertellen over persoon, levensgeschiedenis en geloof van den
geleerden romanticus Gerard Jan Mulder. Ik zal hem niet in „de lijst
van zijn tijd" plaatsen. Dat is vaak een methode om den persoon zelf
te doen verdwijnen; ik beproef juist den persoon te doen zien.
£erst een paar feiten. 27 December 1802 werd Gerard Jan in Utrecht
geboren, waar zijn vader chirurgijn was. Hij beleefde dus de Fransche
tijd. De herinnering er aan is hem altijd bijgebleven. Eén herinnering,
meldt hij met eenige uitvoerigheid. In 1811 zou Napoleon door
Utrecht trekken voorbij hun huis. Met zoo afgrijslijke trekken
hadden overigens bezadigde menschen den tiran geteekend, dat de
jongen besloot hem met een pistool te dooden. Het plan mislukte.
Hij kon geen pistool machtig worden. De oude man schrijft later:
„Niemand leze uit dit ontzettende voornemen, dat ik meer der
gelijke dingen in mijn gemoed had: eenig en alleen gold mijn ge
moedstoestand in deze hem, en hem alleen. Had ik over een pistool
beschikt, ik zou in volkomen koelheid op hem hebben geschoten, en
ik zou niet gemist hebben, want aan oefening zou het mij niet heb
ben ontbroken. Ik achtte het mijn plicht, en ik had geleerd, als het mijn
plicht was, mij over gevolgen niet te bekreunen." Doorzettend, voort
varend is hij heel zijn leven geweest.
In Utrecht studeerde hij medicijnen. Daarop was hij kort dokter in
Amsterdam en ruim veertien jaar in Rotterdam. In Rotterdam was hij
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behalve dokter lector bij het Bataafsche Genootschap, de scheikunde
boeide hem zeer, hij nam ijverig deel aan het maatschappelijk ver
keer, en vond nog altijd tijd, evenals later in Utrecht, om populaire cur
sussen te houden.
Werkzaamheid was hem een tweede natuur. En hij moest nuttig zijn,
zooals hij het uitdrukt: de som van het goede in de wereld vergrooten.
Hij weet daarbij wel, dat men er niet al te groot van moet denken.
Over zijn populaire voordrachten b.v. spreekt hij bedachtzaam. —
„Hoe gaat het?" zegt hij, „het behoort er zoo bij, wanneer de vlieger
opgaat; men moedigt u aan tot meer, de mensch is goedhartig en zwak
en laat zich aanzetten. Ik dacht werkelijk mijn wetenschap te populariseeren en door dat populariseeren goed te doen. — Of ik er nut
mee gedaan heb? Een paar van mijn hoorders gingen eens samen de
Schalkwijksteeg uit, waaraan het laboratorium grenst. „Het is opmerke
lijk", zei de een tot den ander, „zoolang hij spreekt versta ik elk woord
en begrijp ik alles, maar ik ben de Schalkwijksteeg niet uit, of alles
is mij weer ontgaan". Voor goede algemeene ontwikkeling heeft hij
altijd geijverd (hij was medestichter van de eerste technische school)
evenals voor praktisch onderwijs; populaire kennis schatte hij daarna
minder hoog.
Soms speelde een zekere argeloosheid tegenover menschen hem parten.
Hij bekent: meermalen heb ik groote fouten begaan, daartoe aange
spoord door anderen. Wie de methode kende kon mij licht bewegen.
Mijn vertrouwen in de menschen is dikwijls veel grooter geweest dan
mijn doorzicht, want dat vertrouwen won het menigmaal, waar het
koele doorzicht meester had behooren te blijven. Altijd had ik wel
een vermoeden van de waarheid, dat het niet zuiver was, maar het
vertrouwen, zoo het net fijn gespannen was, deed dat vermoeden ver
dringen, veelal onder beschuldiging van mijzelf, dat ik niet volop ver
trouwd had. De uitkomst leerde mij dan later, opmerkelijk genoeg,
niet voor een volgende keer.
Zou het mee komen door zijn behoefte aan gemeenschap? Bij alle
zelfstandigheid was hij gansch niet in zich zelf afgesloten. Hij kon niet
zonder aanraking met anderen, zonder gemeenschap d.i. in en door
menschen leven. Daardoor maakt soms zijn schets den indruk van ijdelheid. Hij noemt wat te veel uitstekende vrienden en leerlingen. En er
zal ijdelheid onder loopen, hoe kan het anders? Maar veel meer was
het behoefte aan gemeenschap. Hij zag daar iets eeuwigs in. „Toen
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ik mijne voeten op de aardoppervlakte bewoog, haakte ik naar vriend
schap van goede menschen, maar vrees kende ik niet. En als ik de
aarde onder de voeten zal hebben, zal mijn bewustzijn mij van aardsche
vrees oneindig verwijderd houden; het goede verband der geesten,
dat zal mij blijven vervullen in eeuwigheid." — Om tot de levens-feiten
terug te keeren: uit Rotterdam keerde hij als professor in de schei
kunde naar Utrecht terug, hij bleef er ruim vijfentwintig jaar werk
zaam, moest toen om gezondheidsredenen ophouden, en leefde eerst
een jaar in Apeldoorn en daarna van 1868 tot zijn sterfjaar 1880 in
Bennekom, met een steeds zwakker wordend lichaam en een altijd
bezige geest.
Van de allerlaatste jaren schrijft hij over zich zelf: „Ik kan door be
nauwdheid niet een enkele nacht meer rusten, en mijn geest, zoo helder
als op mijn vijfentwintigste jaar, woont in een van vermoeienis uit
geput lichaam. Een pols van soms 160 tot 180 slagen in de minuut
stoort mij in alles, soms 12 tot 16 uren achtereen. Neen, dat is niet
juist: bezigheden zijn mij dan onmogelijk, maar het inwendig leven is
volkomen als van een gezonde: noch in mijn denken noch in mijn
gevoelen bespeur ik bij de ergste benauwheden eenig verschil met de
gezondste uren in mijn bestaan. Inderdaad, ik ben bijna geneigd, niet
den geest afhankelijk van het lichaam te noemen, maar omgekeerd het
lichaam afhankelijk van den geest te heet en."
En zijn geloof? Sn de gronden waarop dit geloof rust? In korte trekken
schets ik het u, steeds in verband met zijn persoon. — Een belangrijk stuk
van zijn geloof is: onsterfelijkheid. Hij komt er steeds op terug. En de toon
is echt. In zijn belijdenis zegt hij: „Ik erken volmondig, als alle menschen
God veel te weinig te hebben liefgehad en de deugd veel te veel te hebben
verwaarloosd. Tegenover hetgeen ik had moeten zijn heb ik mij als elk
een diep te schamen. Maar aan onsterfelijkheid heb ik nooit één seconde
in mijn leven getwijfeld, en van ganscher harte heb ik altoos aange
kleefd, wat een oud vriend in mijn jeugd mij leerde, één woordvoeging
nooit te vergeten: De tegenwoordige tijd is onvoltooid. De voltooide
en meer dan voltooide tijd is toekomstig. Het innige bewustzijn, dat
ik onsterfelijk ben: ziedaar de bron mijner kracht, zoo ik die wellicht
gehad heb, ziedaar de grond van mijn moed, zoo ik die misschien be
zeten heb. Een diep besef van onsterfelijkheid geeft u hier beneden
en soort van oneindigheid, en maakt u onoverwinnelijk in hetgeen gij
goed moogt voorstaan."
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Loon der deugd vindt hij echter onzin. „Zoo heb ik mij, zegt hij, niet
kunnen voorstellen een toekomst, waar de goeden loon zullen be
komen, en evenmin, dat er na den dood voor de besten een plaats
van zaligheid zou wezen. De beste menschen zijn nog zeer gebrekkige
wezens, en hoe zal dan het gebrekkige op eenmaal in den hoogsten
geluksstaat treden? — Naar het verbodene haken wij allen, niemand
uitgenomen. Op aarde bereikt niemand een hoog standpunt. Er zijn
treffend verheven daden, maar verheven personen weet ons geslacht
niet aan te wijzen, één uitgenomen die dan ook daarom voor een hooger
wezen is herkend door millioenen onzer medebroeders: Jezus Christus.
— Na deze aarde wacht men een beteren toestand: ik doe dat zeker.
Maar geen toestand, die mij meer zal geven dan een andere oefen
school, voor mij geschikt, naar mate ik het kwade hier niet genoeg
overwon. Op gemak reken ik niet, en, ik zeg het met eerbied, een
hemel waar ik niet zou kunnen arbeiden, zou mij een hel zijn. God
zal echter alles best maken, en mijne hoop is geheel en al vertrouwen."
Onsterfelijkheid is niet het eenige en niet iets op zich zelf staands in
zijn geloof. God en de ziel zijn de twee polen van zijn geloof. Vol
strekte afhankelijkheid is er een kenmerk van. „Een geestelijk, per
soonlijk God in u, een God die de wereld bestuurt en elke polsslag
van u regelt, geeft u hoop, vertrouwen, zekerheid". — Maar on
sterfelijkheid staat voorop, en neemt een groote plaats in. En het ver
wondert ons niet. Het is immers het sterke bewustzijn een ziel te heb
ben. Bij wie verwachten wij dat eerder dan bij hem? Er is gezegd:
„Een onrustige ziel leeft; misschien is zij ziek, maar zij kan genezen."
Als dat waar is, dan had Mulder een levende ziel. Misschien was er
ook iets ziekelijks in hem. Toen hij aftrad in Utrecht ging een ge
rucht, dat hij krankzinnig was. Het was niet zoo. Zelf vertelt hij wat
Donders toen zei: ik kan zijn gedachtegang volkomen goed volgen. Zeer
overspannen was hij zeker wel in dien tijd. En hij is het meer dan
eens geweest. Wie nu verstandig begrijpend zegt: „o is het dat
met hem? Een ziekelijk geloof!" spreekt heel voorbarig. Het kon wel
eens zijn, dat de onrustige dichter bij de waarheid is, dat hij merkt
wat aan den bedachtzame voor goed verborgen blijft. Onrust, moeite,
kruis zijn voorwaarde van geestelijk leven. En een zieke ziel kan ge
nezen.
„Zoo is dan de mensch in de wereld geplaatst niet als een stilstaand
wezen, maar als een wezen in beweging", zegt hij. Nu, bewegelijk-
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heid, onrust waren hemzelf van jongs af eigen. Zelf schrijft hij grooten
invloed toe aan een jeugd-gebeurtenis. Toen hij drie jaar was ontstond
er in hun buurt een hevige brand, de wind was op hun huis. Alles
werd naar buiten gedragen. En de kinderen nam men uit den slaap
op zonder te vertellen waarom. En men legde hen neer op een bed in
den tuin. De vuurgloed, het loeien van den wind, het menschen-gejoel,
aansluipende dieven . . . dat alles maakte die nacht voor hem tot een
spook zonder weerga. Den eersten tijd kon hij niet slapen. En voor zijn
heele verdere leven kreeg hij een afkeer van slaap. Zijn nachtrust
was nooit langer dan vier uur. Perioden van slapeloosheid overvielen
hem zonder bekende redenen, soms hielden ze twintig tot dertig et
malen aan. Zijn bezigheden volbracht toch als gewoonlijk. — En angst
voor brand verliet hem bijna nooit. — Daardoor is hij reeds, vooruitloopende op de nieuwere zielkunde, zoo diep overtuigd van de ge
weldige macht der jeugd-indrukken. Van zich zelf zegt hij: „Door dat
niet of nooit vast slapen heeft een groote bewegelijkheid mij gedurende
mijn heele leven geplaagd of verblijd, hoe moet ik het heeten? zoodat
alles er min of meer door bepaald is, wat ik gedacht, gevoeld of ge
wild heb." —
Bewegelijk en onrustig was hij in hooge mate. Maar er was richting
in de beweging. Hij was er zijn vader dankbaar voor, dat hij, al was
het wat hardhandig, zijn prikkelbaarheid tegenging, en zijn drift stuurde
naar een doel, naar de praktijk, door hem voor allerlei belangstelling
te geven. — In zijn prille jeugd had hij perioden van uiterste prikkel
baarheid. Als hij zijn zin niet kreeg schreeuwde hij zich achter adem,
zoodat men voor zijn leven vreesde. Vader, man van kort beraad, be
sloot het hem af te leeren met een krachtig middel, dat Mulder niet
noemt; het middel was probaat. „Pak de kinderen krachtig aan, trekt
hij er als les uit, zij het ook niet zoo hardhandig als mijn vader deed.
Help hen moedig in het vernietigen van groote gebreken. Tot nadeel
der menschheid raakt dat uit de wereld. Gelukkig wie in plaats van
in zijn jeugd vertroeteld en bedorven te zijn, toen al op doornen geloopen heeft. Al doende leert men, en als later de stormen komen,
na goede voorbereiding, vlammen de vonken van moed, die gij ge
zameld hebt, licht op tot een kracht, die u onweerstaanbaar maakt
in uw doel, als uw doel waarlijk goed is. — Hartelijkheid en tegen
stand zijn beide heilzaam, de laatste toch het meest. Lof is aangenaam,
blaam is beter. Aan mijn vrienden, zegt hij, ben ik innig dankbaar,
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aan mijn vijanden heb ik de grootste verplichting, dankbaarheid komt
hun natuurlijk niet toe. — Zoo ziet hij het leven: steeds met een ele
ment van strijd er in, van veel strijd om door bet worden te komen
tot bet ware zijn. — Het menschelijk leven is öf een gisting öf een
proces in een kroes. Hoe heeter het vuur des te beter." — Gelukkig
laat hij het daar niet bij, maar voegt er aan toe: „Hoe heeter het vuur
des te beter. Inderdaad, maar langzaam aan. De krachten van den
mensch groeien niet op eenmaal. De stormwinden blazen een niet zeer
krachtig vuur uit en laten geen vonk meer over, zij koelen af. Maar
zoo zij blazen in een vuur, dat wakker brandt, voeden zij den vuur
gloed en verheffen hem tot hetgeen hij worden kan."
Het leven is hem een oefenschool, een voorbereiding: door worden tot
zijn. En met dit „zijn" bedoelt hij niet iets algemeens; het is het individueele, persoonlijke.
Maar hoe hoog hij dit persoonlijke ook schat, de gedachte ligt hem
ver, dat hij het geloof uit zich zelf zou voortbrengen. Alles in ons
heeft een oorsprong; in zijn schets staat telkens te lezen: de mensch
leeft om erkentelijk te zijn. Hij zegt: „Laat ons de onwrikbare waar
heid uitspreken, dat al het goede komt van God, en dus alwat goed
is, een openbaring is van Hem." En daar voegt hij aan toe: „Maar ik
heb toch meer het oog op de hoogere waarheden, en hij, die ze in
den bijbel zoekt, zal ze daar in de volste mate aantreffen." Ook:
„Geloof is een innerlijk zijn, maar zonder openbaring heeft dit zijn
geen zekerheid." Wel neemt hij het woord ruim, er moet altijd iets
van den persoon bij komen. Aannemen in den zin van innemen was
hem onmogelijk van jongs af. Dominee Beverloo Brouwer, die hem
op zijn dertiende jaar tot lidmaat der Hervormde kerk aannam, gaf
niet wat hij behoefde, op zijn vragen kreeg hij tot antwoord: dat
waren verborgenheden waarin de mensch niet doordringen kon. Daar
om wilde hij dominee worden, dan zou hij weten. Tot vervelens toe
stond hij er bij zijn vader op aan, die, om de wille van de chirurgie
waarvoor hij zijn zoontje bestemde, er nooit van hooren wilde. Zijn
regel werd daarna: was er weerklank, dan nam hij aan, was er dis
harmonie, dan kon hij het niet aannemen en nam het dus niet aan.
Als kind al bepaalde hij voor vast, over welke punten hij nooit meer
te handelen had, en daarbij bleef hij. Om de vaste punten was het
hem te doen, het overige liet hij liggen. Zonder critiek te verwerpen
ijvert hij voor een opbouwende theologie.
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Men begrijpt reeds dat de grond van zijn geloof onmogelijk in sfeer
van het verstandelijke kon liggen. Hij versmaadt echter redeneeringen
niet geheel. Zelfs gebruikt hij de scheikunde om de mogelijkheid van een
afzonderlijk bestaan van den geest, zonder opnemen van buiten, aan
nemelijk te maken. En hij vertelt, hoe hij uren lang in het laboratorium
met zijn collega Schneevogt discussieerde over de kracht en stof theorie
hij haar bestrijdend, de ander verdedigend. Lang had eens de strijd
geduurd, totdat de tijd hem eensklaps wekte om te vertrekken. Hij
stond op, nam zijn hoed en vloog weg, roepende: Adieu. - „Wat
is dat?" zei Schneevogt, „geeft ge mij geen hand?" En hij antwoordde
(van ontevredenheid was geen kwestie): „Wat? Zou ik je een han
geven? Zou ik mijn phosphorzure kalk tegen de uwe doen knijpen.
Phosphorzure kalk is namelijk zooals men weet het hoofdbestanddeel
der beenderen. Als er niets anders is, waartoe? „O", riep hij uit, „er
iets anders, o ik erken het". En nooit gaven twee menschen elkaar
hartelijker de hand dan zij toen.
En hij zegt ook niet weinig goeds van het verstand. Geen wonder bi]
iemand, die van zoo'n felle wetens-dorst bezield was. Een sterk bijna
ongelooflijk staaltje uit zijn jeugd noemt hij met diepe schaamte. Toen
hij elf jaar was roofde hij met hulp van een kruier een lijk van het
kerkhof. Zijn vader leerde hem al heel vroeg ontleedkunde. Menschenbeenderen waren onder zijn eerste speelgoed. Maar hij moest er meer
van weten, zelf zien, zelf onderzoeken. — „Geen schepsel zegt ij,
kan er meer afschuw van hebben, dan ik er, nadat mijn hartstoc
voor ontleden voldaan was, in klimmende mate van heb gehad en heb.
Het is zoo ver van mij verwijderd, alsof ik het van een ander in een
boek zou gelezen hebben, en ik heb het toch gedaan. - Oneindig
dorstend naar kennis en van volkomen vasthoudende wil trekt de knaap
in den donkeren avond het kerkhof op, zonder te weten wat hij doet.
_ Die kennis-dorst bleef hem eigen. Hij bezat een hartstochtelijk ver
stand. En hij heeft gekend en erkend de verheffende waarde van hoofd
arbeid Het zal wel op een eigen ervaring steunen wat hij verklaart:
Ontelbaar zijn de bezwaren en de redenen tot droefenis in dit leven.
Wie is de man die ze alle rechtstreeks overwinnen kan? Ik ken er
wel die veel zielskracht bezitten, maar ik zie er toch ook die on
schuldige ondersteuningsmiddelen te baat nemen, en waarom zouden
zij dat niet? - Geen onschuldiger, geen beter, geen krachtiger middel
om u die moeilijkheden te helpen dragen dan u met de borst op uit-
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breiding van uw kennis toe te leggen, die kennis te ordenen en zoo
wetenschap te beoefenen, niet als afleiding, maar als aanleiding tot
iets anders, iets wezenlijks, iets ernstigs dat u vervullen kan"".
Verstand en kennis zijn wachters, middelen, onmisbaar in deze orde
der dingen, maar zij zijn niet de weg tot het leven. Het hoogste ligt
aan gene zijde van alle begrip. En hij ziet gevaar in de aanbidding
der kennis, die in zwang begon te komen. Het gelooven is het leven,
wordt dat gelooven op de voorgrond gesteld? Het begrijpen is slechts
een deel van het leven, doet men tegenwoordig goed alle kracht daarin
te leggen? Pas op, dat de mensch er niet door onder gaat. — Rede
lijkheid en rede behooren niet op den troon. Wij kennen niets, ons
verklaren is verbinden van feiten. Zoo gij alles van de magneet ver
klaard hebt, hebt gij natuurlijk niets verklaard. Elkeen weet, dat gij van
den diepsten grond niets weet. Altijd stuit gij op iets. — Met be
spiegelingen had hij dan ook niet op. Toen koningin Sofia hem vroeg,
hoe zijn wijsbegeerte was of tot welk stelsel hij zich aangetrokken voelde,
antwoordde hij eerbiedig maar vroolijk, dat hij er zulke dingen niet
op na hield, zijn wijsbegeerte kon wel op een receptepapiertje.
De mensch zoekt Qod, onderzoekt Hem niet. Er is een oneindige
klove tusschen Schepper en schepsel. Voor de hoogere waarheid is
juist noodig dat wij van onze wijsheid scheiden. Kennen is middel,
geen doel. Het worden is doel om door dat worden te komen, waar
een kind is, dat in liefde en eenvoud leeft, namelijk tot zijn. „Ik heb, zegt
hij, een middel om u te winnen voor wat ik daar gezegd heb, als
ik u niet reeds onoverwonnen aan mijn zijde heb. Wie hebt gij het
innigst en het zuiverst en het hartelijkst lief, kinderen of menschen?
Van alle kanten hoor ik roepen: kinderen, en niet eene stem zegt: men
schen. — Dan zullen kinderen wel hooger staan dan wij, die de kinder
schoenen hebben weggeworpen. — Ongelukkige wereld dan met al
uw wijsheid, dat gij ons doet teruggaan in datgene, wat in de oogen
der menschen wezenlijke waarde heeft. Zoo leven wij dan tot ons
verderf, terwijl wij voortgaan in kennis, klimmen in klaarheid van
begrippen, ijveriger worden in de kritiek. — Ik wil dat alles, voorwaar,
niet afbreken, wat mij ook niet gelukken zou, maar ik moet er toch
uit afleiden, dat zulke dingen ons niet als de hoogste mogen toe
schijnen, die ons in de oogen onzer medemenschen de liefde doen ver
liezen, welke wij als kinderen van hen hadden. — Het hoogere is de
kinderzin, de kindergeest, het naieve, het natuurlijke, ongekunstelde ..."
Neen en Ja
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De innerlijke bedoeling is niet een sentimenteel optimisme: kinderen
tot volmaakte wezens in het klein te maken. Het is veel meer: los zijn
van wat later de ziel verstijft, vast legt, het is de verwondering, het
kunnen aannemen, de onbevangenheid, het vreemd zijn aan de wereld,
de dwaasheid, de armoe van geest... Volwassenen weten het zoo.
De ruiten zijn beslagen, er is veel stof tegen gewaaid. Het kind is
nog open, ziet eenvoudig weg. Daarom zijn de eenvoudigsten het
zuiverst godsdienstig, spontaan godsdienstig, zij hebben nog een ziel,
terwijl die bij de anderen ondergegaan is in wijze redeneeringen en
goed- en afkeuren en gewichtig doen. „Zoo gij u niet verandert en
wordt gelijk de kinderen ..."
De romantiek verstond dat. En deze professor in de scheikunde heeft
er iets van verstaan. —
Een paar woorden nog, in aansluiting hierbij, over gemoed en ver
beelding. Voor het goed recht der verbeelding komt Mulder met vuur
op. Onder de bronnen van zijn opvoeding noemt hij ook deze: „In de
nabijheid van het ouderlijk huis was een buitenverblijf uit vroegeren
tijd, met geschoren palmen lanen, beelden en monsters in marmer,
deels water gevend als fontein of waterval, met vijvers, kunstgrotten,
water gevende holen, kortom een buiten, onder den naam Zijdebalen,
zooals er in de 18de eeuw vele hebben bestaan. O leelijk naar onzen
smaak, maar daar vond mijn verbeelding overvloed van voedsel, dage
lijks was ik er in een soort tooverwereld. Mijn geest werd tot droomen
aangezet, tot het aankweeken van een gevoel, dat boven de aarde
verheft." — „De eigenaardigheden van Zijdebalen, zegt hij, wekten
hoogere sferen in mij op en gaven mij een tooverwereld, waarin ik
meende beter te worden, precies zooals Plato zegt van de twee vrien
den, die daar onder een plataan zaten, in een treffende omgeving en
bij het aanhooren van lieflijke geluiden, en die daar ook beter
werden". Tooverwerelden vindt hij niet verderfelijk voor kinde
ren, maar er moet een tegenwicht van werkelijkheid zijn, zoo
als ' hij dat had in zijn ontleedkunde, in het eerst menschenbeenderen. „Wat zou er van mij geworden zijn, roept hij uit, als ik
mijn eerste jeugd alleen in ontleedkunde en leeren lezen en schrijven
en rekenen had doorgebracht?" — Iets van dien geest van Zijdebalen
wenscht hij zijn tijdgenooten van harte toe. Zij missen dat te zeer.
Zij zijn berekenend, tuk op voordeel. En zij zijn daarmee niet op den
goeden weg. Met hun positiviteit dooden zij alles wat niet mildelijk
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antwoordt op de vragen: wat geeft het? Of hoeveel geeft het? Geen
beter middel om de hoop in den mensch te verwoesten en hem ten
slotte alles te doen ontkennen, zelfs een hierna. — Weet wat ge doet. —
Zoo waarschuwt hij de nuchtere vaderlanders. Nuchter is hij niet.
Met een eigen levensschets moet men zeker erg voorzichtig zijn, er
komt iets in en er blijft iets uit, waardoor het beeld vervormd wordt.
Wij kennen anderen slecht, onszelf kennen wij nog slechter. Maar
aan het persoonlijke, onmiddellijk warme bij Mulder valt geen oogenblik te twijfelen, zijn schets straalt het overal uit. En daarin is zijn
waarde. Daarom verdient hij dunkt me nog opmerkzaamheid.
Ik vat even samen. Ik beproefde iets te laten zien van geloof, zooals
het leefde in Gerard Jan Mulder, onvolkomen, maar werkelijk, immers
levend. Kenmerken van dit geloof zijn een sterk besef van persoon
lijkheid, geloof is een zijn, geen theorie; naar de objectieve kant vol
strekte afhankelijkheid, een kinderlijke houding tegenover God. Zin
voor gemeenschap of liefde is er nauw mee verbonden, moeite, strijd,
kruis zijn er voorwaarden van. De poort van het geloof zijn gemoed en
fantasie; de verheffing der ziel is een onmisbaar element. Wachters
zijn het verstand, steeds naar de werkelijkheid gericht, en rustelooze
werkzaamheid, die tot doel heeft de som van het goede te vergrooten,zij bewaren den droom voor droomerij. — Dit geloof is gegroeid
in Christelijke sfeer en wordt het best geteekend door dit afscheids
woord van hem: „Zoo smeek ik dan, naar den mij niet geheel vreemd
gebleven geest van Jezus Christus, Gods genade over hetgeen ik op
aarde beter had kunnen en dus beter had moeten doen."

IX
SELMA LAGERLÖF
(INTELLECTUEEL - KIND)

Vijf jaar geleden vielen de herdenking van Henric Conscience s sterfdag
in België, en de viering van den 75sten verjaardag van Selma Lagerlöf
in Zweden bijna samen. Er was meer overeenkomst dan alleen die van
tijd. Wat een liefde en dankbaarheid voor die beiden; geen huldigings
liefde, maar echte, onmiskenbare liefde!
Wat Herman Teirlinck over Conscience zei, zou men in quintessens
zoo op Selma Lagerlöf kunnen overbrengen.
In een samenkomst sprak Teirlinck deze woorden: „Conscience is
en duurt. Wij zitten samen en loven hem. Er is hier geen wanklank.
Wij zitten samen en loven hem. Hij is onder ons en wij zijn zijne erf
genamen. Wij hebben allen als kind op Conscience's schoot gezeten.
Hij wekte voor ons een wereld van helden op, die ons vervulde met
schaamte en trots. In de duisternis, die het Vlaamsche volk omhulde,
heeft Conscience een plotselinge helderheid gebracht. — Hij leert ons
echt en schoon zijn. Zooveel argeloosheid als men bij hem vindt kan
menigmaal doen glimlachen. Maar niet in het kunstenaar-zijn ligt het
hoogste doel van den waren schrijver, wel in het brengen van iets
hoogers en edelers aan de menschen, die hij bereiken wil. Dit mag wel
gezegd worden in onze dagen. Het gaat immers niet goed met onzen
tijd. Over de geheele wereld is het maatschappelijk lichaam aangetast.
Vergaderingen als deze zijn evenwel teekenend en heilzaam. Uit alle
standen zijn hier leden van hetzelfde volk bijeengekomen. De allerhoogsten onder ons zitten naast de nederigsten aan. Een volk, dat van
zooveel eenheids-gevoel getuigt, heeft een droom, een ziel, een toe
komst."
Geheel toepasselijk op Selma Lagerlöf, blijkens de hulde, die zij ont
ving, toen zij vijfenzeventig en tachtig jaar werd! Het kunstenaar-zijn
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is ook aan haar niet het belangrijkste; is zij een groot kunstenaar?
Zoo groot als b.v. die ander uit het hooge Noorden: Ibsen? Een ver
gelijking zou niet in haar voordeel zijn, denk ik. Bij haar ook soms een
argeloosheid, waarom men kan glimlachen, zoo hier en daar in haar
Christus-legenden; niet alles is van duurzame waarde, neen, zeker niet.
Maar één ding heeft zij: spontaneïteit, leven, liefde, en daardoor wist
zij de ziel van haar volk te vinden, en van anderen, overal in de wereld.
Ik vind dat het meest en best in 7^iets Holcjerson's wonderbare reis,
Jngrid en Qösta Beriing.
Ik ga nu geen „beschouwing" of ontleding of beoordeeling geven; wat
volgt zijn eigenlijk niets anders dan indrukken, die mij bijbleven, hier
gerangschikt in beeldende citaten.
Selma Lagerlöf heeft Zweden zeer lief gehad. Om dat te weten behoeft
men zich slechts Niels' wonderbare reis te herinneren 1. In 1901 kreeg
zij opdracht om een leesboek voor de volksschool samen te stellen. Men
wist, hoe goed zij vertellen kon, hoe uitstekend zij de kindertoon wist
te treffen, en wat een schat van Zweedsche verhalen en sagen zij in
haar hoofd had. De opdracht trok haar, en zij nam aan. Het resultaat
was een kinderboek, zooals men aan alle volksscholen der wereld zou
toewenschen. Zij laat een ondeugend jongetje omtooveren in een ka
bouter, die op den rug van een gans een reis doet door Zweden, een
massa avonturen beleeft, heel veel leert, ook feiten, ook aardrijkskunde,
maar meest van al liefde voor Zweden's menschen en dieren en planten.
Zelf vertelt zij in het boek, hoe zij er toe kwam om het plan op die
manier uit te voeren. En omdat dit haar persoon goed teekent, begin ik
hiermee.
Eerst vlotte het heelemaal niet. Van Kerstmis tot den herfst liep ze
rond zonder een regel op schrift te brengen. Eindelijk was ze van al
dat denken zoo moe geworden, dat zij tegen zich zelf zei: „Dat kun
je niet. Ga zitten, en schrijf sagen en verhalen, zooals je altijd doet; laat
een ander dit boek schrijven, dat zoo leerzaam en ernstig moet zijn, en
waar geen onwaar woord in mag voorkomen."
Het was al zoo goed als uitgemaakt, dat zij het plan zou opgeven, en
toch had ze zoo graag over Zweden voor Zweden's kinderen geschre
ven; geheel er zich van los maken kon ze nog niet. Toen bedacht ze,
dat haar sufheid misschien daarvan kwam, dat ze niets dan straten en
1

Voor bijzonderheden zie Cbristine Doorman, Selma Lagerlöf.
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muren om zich heen had. Als ze naar buiten ging, waar ze bosschen
en akkers en den wijden hemel kon zien, zou het beter gaan.
Waar zij heen zou trekken, was geen vraag. Naar Wermeland, waar
zij geboren en opgegroeid was, het schoone landschap, het lang uit
gerekt meer, de rijke akkers en blauwe bergen, de streek waar ze zoo
veel over geschreven had, waar de kavaliers van de Gösta Berling-sage
ronddoolden en hun wilde streken uithaalden, het land van wild op
bruisende vreugde en diepen weemoed, het land van haar liefde en
haar droomen. En ze zei bij zich zelf: „Je moet beginnen den kinderen
het land, waarin ze wonen en geboren zijn, te leeren liefhebben, ze
moeten de geschiedenis, de lotgevallen en groote daden van hun volk
weten, ze moeten onwillekeurig de ziel voelen van alles.' —
Zij zocht, evenals Conscience, de ziel van haar volk; en beiden deden
die ziel trillen. Maar er is in haar meer dan het specifiek-Zweedsche,
ofschoon dit nooit geheel afwezig is; zij bezit een „verstandelijke geest
drift", zooals Jaarsma eens schreef, zij heeft een droom, een liefde,
waardoor zij soms de diepste waarheden voor ons onthult. Wil men een
beschrijving van haar geloof, dan zouden wij deze kunnen geven: een
kinderlijk geloof, dat zich voedt met jeugd-herinneringen, en waarin
liefde een groote plaats heeft, met een achtergrond van zwaarmoedig
heid, droom, verlangen. Ook dat laatste vooral. „Erik, zegt in Niels
Holgerson een schaapherder wel wat wijsgeerig tot zijn kameraad, als
zij samen onder de trap van een grooten windmolen zitten en in de
nevelige verte turen, „ik zou willen weten, of iemand kan verklaren,
waarom er hier op ons eiland zulk een sterk verlangen woont. Ik heb
het levenslang eiken dag gevoeld, en ik geloof, dat het over ieder
komen moet, die hier rondzwerft. Ik zou willen weten, of niemand anders
heeft begrepen, dat al dat smachtende verlangen daarvan komt, dat het
heele eiland een vlinder is, die naar zijn vleugels verlangt." — Maar
het is geen sentimenteel, tuchteloos droomen en verlangen. In de eerste
Christus-legende van de herders staat aan het slot: „Grootmoeder zuchtte
en zei: Wat de herder zag, kunnen wij ook zien. Eiken Kerstnacht vlie
gen de engelen langs den hemel. Als wij ze maar zien konden!
Dat moet je goed onthouden, want dat is zoo waar als dat jij mij ziet
en ik jou. Het zit niet in kaarsen en lampen en is niet verborgen in
zon of maan, maar het ééne noodige is, dat wij oogen hebben om
Gods heerlijkheid te zien." Grootmoeder weet, dat de menschen zoo
niet zijn. Nog eens, in Gösta Berling vertelt zij, en dan komt het ver-
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volg, dat zijn volk den redder verwerpt, aan het kruis slaat. In de
Christus-legenden is het lieflijke en zachte, soms wat te veel er van.
Nooit echter, en ook hier niet, vergeet Selma Lagerlöf geheel, dat er
een afgrond is, waarvoor de mensch staat, een afgrond van boosheid
en smart. Schuld, angst, zorg ontbreken nooit. Zie: Vogel roodborstje,
en de legende, waarom de moeder van Petrus niet in het Paradijs
kwam.
Jiet boek van haar blijft voor mij Gösta Berling. Daar heeft zij zich
volkomen gegeven, zooals ze is met haar levendige fantasie, haar roman
tiek van mythe en sage, haar begrijpende menschenliefde, haar gods
dienst. Daar leeft Zweden, zich spiegelend in haar geest, en bovenal
het dierbaarste plekje in Zweden, Wermeland, het tehuis der Lagerlöfs van geslacht op geslacht. Als kind luisterde zij verbaasd, ver
schrikt, meegesleept naar de verhalen van de arme officieren, die in
oude koetsen op de familie-hoeve ten bezoek kwamen, en bij den haard
hun woeste avonturen vertelden. Het waren de kavaliers, de helden van
Gösta Berling, oudgedienden uit den Napoleontischen tijd, die in veel
oorlogen meegetrokken waren door heel Europa. Zij brachten weinig
mee terug uit de oorlogen; geld en goed hadden zij niet; wel hadden
zij een onrustig gemoed, dat niet meer wennen kon aan de eentonig
heid en de kleine misères van het gewone leven. Selma Lagerlöf maakt
deze mannen tot de helden van een moderne ridder-roman. Het milieu
is de opkomende ijzer-industrie van Wermeland in het begin van
de 19de eeuw. Geld, geld, zooveel men maar wilde; groote landhuizen
verrezen, „verfijnder leven" ontstond, en de uitgelatenheid, die met
het geld geen raad wist, zocht een uitweg en vond die meest in alcohol
en dolle avonturen.
De kavaliers bewonen voor een jaar een vleugel van Ekeby, het land
goed van de Majoorske, bezitster van de ertsgroeven. En Ekeby is
het middelpunt van alle dolheden, waarbij Gösta Berling de aanvoerder
is, een afgezette dominee. Wat een troep! Zij schrikken voor niets
terug, zij voeren uit wat in hun brein opkomt, en denken niet aan
gevolgen. Sterk zijn de hartstochten, zwak is de wil. En dan weer,
zij ontroeren door kinderlijke zorgeloosheid, edelmoedigheid, ridder
lijkheid, moed. In hen is ware romantiek, het zoeken van de ziel, het
zoeken van de ruimte, en de kreet om verlossing.
Van de vroege romantiek zegt Friedemann1: „Hartstochtelijke intelli1
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gentie is het wezen der vroege romantiek. Zij beginnen met scherpe
verstands-critiek, totdat de waarheden der verlichting haar zin hebben
verloren. Dan overweldigt hen de groote verbazing. De romanticus ge
lijkt den man, wien op een dag midden op straat een gevoel van
vreemdheid overvalt. Onwillekeurig blijft hij staan. Hoe zonderling
is dat alles! De romantiek drijft de critiek op de spits en ontdekt de
ziel." Er is van die romantiek in Gösta Berling; van haar glorie en ook
van haar gevaren: het losse, het onbeheerschte. — Durf ik Gorter
er bij aanhalen? Ik waag het, romantiek of geen romantiek.
Er dwaalt in ieder leven
In ieder lijf een vlam, elk voelt haar beven,
Wel eens of tweemaal, maar niet vele malen,
De menschen noemen ziel haar, ze verhalen
Er lange, wondere verhalen van,
Weten niet veel, voeden haar niet en dan
Sterft ze vergeten en alleen gelaten.
Daarvan vertelt Selma Lagerlöf. — Patroon Julius hield eens een
gloeiende rede op Wermeland: zij kan in-leiden tot Gösta Berling.
Hij sprak aldus: „Ach, Wermeland, gij schoon, gij heerlijk land. Dik
wijls, wanneer ik u op de landkaart voor mij zag, heb ik vergeefs mij
afgevraagd, wat gij eigenlijk voorstelt, maar nu weet ik het. Een vrome
kluizenaar zijt ge, die met over elkaar geslagen beenen en de handen
in de schoot, in stille droomen verzonken is. Je bent een peinzer, een
heilige droomer, en je bent zeer schoon. Wijde wouden vormen je
kleed. Door lange banden van slingerende wateren en naast elkaar
staande glinsterende heuvelrijen is het saamgevat. Ge zijt zoo een
voudig, dat de vreemden heelemaal niet zien, hoe schoon ge zijt. Ge
zijt arm, zooals vromen trachten te zijn. Stil zit ge en laat u door den
stroom de voeten en overgeslagen beenen omspoelen. Links hebt ge
uw erts-groeven, daar is uw kloppend hart. In het Noorden liggen de
schoone, donkere streken der eenzaamheid, van het mysterie. Daar
is uw droomend hoofd. Wanneer ik u zie,, gij reus, gij ernstige, dan
vullen zich mijn oogen met tranen. Gij zijt streng in uw schoonheid,
bij u is overleg, armoede, ontbering, en toch zie ik midden in uw
strengheid de vriendelijke trekken van toegeeflijkheid. Ik zie u en
breng u mijn hulde. Werp ik slechts een blik op uw wouden, raak ik
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slechts de zoom van uw gewaad aan, dan brengt het mijn ziel ge
nezing. Uur op uur, jaar op jaar heb ik uw heilig aangezicht aan
schouwd. Welke raadsels verbergen zich daar onder de neergeslagen
oogleden, gij God der ontbering? Hebt gij het raadsel van leven en
dood opgelost, of peinst gij nog steeds daarover na, gij heilige, gij
geweldige? Voor mij zijt gij de bewaarder van groote, ernstige ge
dachten. Maar ik zie de menschen op u en om u rondkruipen, die de
majestueuse ernst van uw voorhoofd in 't geheel niet schijnen te ver
staan. Zij zien slechts de schoonheid van uw gelaat en uw leden, en
laten zich daardoor zoo innemen dat zij al het andere daarbij ver
geten.
Wee mij, wee onze kinderen van Wermeland. Schoonheid, schoonheid
en verder niets eischen wij van het leven. Wij kinderen van de ont
bering, de ernst, de armoede verheffen de handen in één lang gebed
en begeeren slechts één enkel goed: schoonheid. Het leven zal als
een rozenstruik zijn, waaraan liefde, wijn en genot bloeien, en ieder
moet het recht hebben om van de rozen te plukken. Ziet, dat wenschen wij, en toch draagt ons land de trekken van strengheid, ernst,
ontbering. Ons land is het zinbeeld van eeuwig peinzen, maar wij
hebben geen gedachten. O Wermeland, gij schoon, gij heerlijk land."
Een echte zoon van dat land is Gösta Berling, de sterkste en zwakste
der menschenkinderen. Hij is de droomer van de verhevenste gedach
ten: „Wij kavaliers," zoo spreekt hij geestdriftig tot zijn makkers, „wij
zijn de oude groep van twaalf uit de poëzie, die door alle tijden gaat.
Met ons twaalven bestuurden wij de wereld van den hoogen, van
wolken omgeven top van den Olympus. Zaten wij niet met ons twaal
ven bij koning Arthur om de tafelronde? En prijkten wij niet als
twaalf helden in het leger van Karei den Groote?" En dan bij dien
zelfde.. .. de brandewijn is hem te machtig.
In het eerste hoofdstuk zien wij dadelijk Gösta in grootheid en ver
nedering. De dominee staat op den preekstoel. Voor het laatst. Alles
aan hem is schoon, vol uitdrukking, geniaal en van geestelijk leven
doorgloeid. Hij heeft de diepe oogen van den dichter, en de vaste,
ronde kin van den veldheer. Waarom dan voor het laatst? Hij heeft
zoo schrikkelijk gedronken, dat hij in verscheiden weken zijn ambt niet
heeft kunnen waarnemen. De bevolking is geduldig, maar het gaat
niet langer. Er zijn klachten gegaan naar den bisschop en het dom
kapittel. De heeren zijn overgekomen. Zij zitten onder zijn toehoor-
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ders, en straks zullen zij de zaak nader onderzoeken. Er is geen twijfel,
hoe het zal afloopen. En terwijl hij nu daar staat heeft hij het gevoel,
dat hij in de kerk enkel vijanden heeft. Een vijand bij de blaasbalg,
een vijand op het orgel, vijanden in de kerkeraadsbank, vijanden overal.
Hij zou graag op de knieën gevallen zijn en om erbarming hebben
gesmeekt. Maar daarna overvalt hem een doffe toorn. Jawel, hij dronk.
Maar wie had een recht hem daarvoor aan te klagen? Hoe was de
pastorie? Het vocht liep langs de met schimmel bedekte muren. Was
er geen brandewijn noodig om den moed te bewaren, als regen en
sneeuwjacht door de gebroken ruiten binnensuisde? — Hij was een
dominee zooals zij verdienden, jawel. Zij dronken immers allen. Waar
om zou hij zich dwang opleggen? De man, die zijn vrouw begraven
had, bedronk zich bij het lijkenmaal, de vader, die zijn kind liet doopen, hield daarna een drinkgelag, de kerkgangers dronken op weg
naar huis, zoodat de meesten dronken thuis kwamen. Voor hen was
een dronkenlap als dominee goed genoeg. Zonder brandewijn kon
men in deze streek niet leven. Alle toehoorders wisten het, en nu
wilden ze over hem richten. Hadden zij een anderen God dan den
brandewijn? — En nu moet hij preeken voor het laatst. Plotseling
grijpt hij met beide handen naar de banden van zijn toga. Het is hem
alsof de heele gemeente, de bisschop vooraan, hem de toga wil af
rukken. En hij stelt zich duidelijk voor, hoe ze zouden neertuimelen op
hun rug, zoodra de toga meegaf. Hij moet glimlachen. En tegelijk
breekt het koude zweet hem uit. Het was toch te verschrikkelijk. Ver
worpen om de brandewijn. Een afgezette dominee. Wat was er nu
erbarmelijkers in de wereld? — Hij zal preeken. Voor de laatste keer.
De gedachte grijpt hem aan. Nog één keer heeft hij gelegenheid om
van Gods eer getuigenis af te leggen. Hij vergeet bisschop en brande
wijn. Hij ziet den hemel open en verkondigt Gods eer. De gedachten
lijken een vlucht duiven die neerstrijken, het is hem als spreekt hij
zelf niet, maar een ander, maar hij voelt ook, dat dit het hoogste op
aarde is, en dat niemand grooter glans en grootere heerlijkheid be
reiken kan, dan hij die hier staat en Gods eer verkondigt.
Daarna, hij voelt: het leven heeft hem zijn beste uur geschonken, en
nu is het uit, nu zullen die ellendige brandewijngeschiedenissen komen.
Maar ze komen niet. Er is geen klager, en er is geen rechter. De een
na den ander, een ouderling, de koster, een boer zegt: Wij hebben een
goeden dominee, uw eerwaarde heeft immers zelf gehoord hoe hij preekt,
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de dominee kan even goed eens ziek zijn als de andere menschen.
En toch loopt het niet goed af. —
Een uitgaans-kameraad Berg brengt de hoogwaardigheidsbekleeders in
een wagen weg, en jaagt door zijn woeste rijden hun zoo de schrik
op het lijf, dat zij wel nooit daar zullen terugkeeren. 's Avonds komt
hij triomfantelijk het heldenfeit melden aan Gösta. Maar hij heeft geen
succes met zijn grap. Gösta Berling is doodelijk verschrikt. Nu zullen
ze alles als huichelarij beschouwen. Nu moet afzetting toch volgen.
Toen de morgen aanbrak was de dominee uit de pastorie verdwenen.
Hij had niet willen blijven om zich te verdedigen. God had met hem
gespot. God wilde hem niet helpen. Hij wist dat hij afgezet zou wor
den. God wilde het. Dan kon hij even goed dadelijk gaan. Dit was
het eerste ongeluk dat hem trof, het zou niet het laatste zijn. Ten
slotte komt hij terecht bij de ridders der tafelronde op Ekeby.
Wilde histories van hartstocht en zwakheid. En met iets meer, iets
diepers, iets dat op eens de ziel doet zien en ook waar redding is voor
haar. Aan kleine trekjes merkt ge dat Selma Lagerlöf meer is dan een
na-vertelster van oude dolle verhalen. Er is een gloed van waar geeste
lijk inzicht. Zulk een trekje komt b.v. voor in het onmiddellijk ver
volg op Gösta's vlucht. Een bedelaar is hij geworden op den grooten
heerweg. Een koude Decemberdag is het, als hij over de heuvels van
Broby trekt. Hij sleept zich voort naar de boven gelegen pastorie. En
dan komt hij het dochtertje van den gierigen dominee achterop, die
op een slee een zak meel naar boven zeult. Zij heeft het stilletjes ge
daan, vader is te gierig om koren voor zijn gezin te laten malen. Vader
is op een dienstreis, en de kleine heeft daar gebruik van gemaakt.
Zij vertelt het alles aan Gösta. Plotseling hooren zij belgerinkel, de
slee van vader, die thuis komt. In haar angst laat ze nu Gösta het
sleetje met koren trekken alsof het zijn bezit is. De bedelaar-dominee
komt met de slee bij de dorpsherberg. De waardin geeft hem uit mede
lijden een glas brandewijn en nog een. Zomerzon, vogelzang, geur en
kleur en schoonheid van den zomer parelen in het witte nat. Nog een
maal wil hij zon en geluk drinken. Hij ruilt meel en zak en slee voor
brandewijn. Toen hij uit zijn roes ontwaakte begreep hij dat deze gemeene streek het laatste was. Nu restte hem niets anders dan zijn
ziel de vrijheid te geven en haar naar God te laten terug keeren. Hij
werpt zich buiten in de sneeuw voor den eeuwigen slaap. Daar wordt
hij gevonden door het kind, dat hem krabt en slaat, en de Majoorske,
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die hem weer meeneemt naar de herberg. Het domineesdochtertje
krijgt slee en meel terug. En de Majoorske begint de strijd met den
gekken dominee om hem van zelfmoord terug te houden. Zij biedt
hem een toevlucht aan op Ekeby. Hij weigert; rustig, bijna lachend
hoort de bedelaar haar toornige woorden aan; geen nood, geen nood,
de eeuwige wouden wachten, en zij heeft geen macht zijn ziel daaruit
terug te houden. — Waarom wil je dood? zegt ze. Je bent immers
al dood, in brandewijn verdronken. — Haar zelf treft die gedachte.
„Er ligt meer waarheid in dan ik zelf wist", roept ze. „Geloof je niet,
Gösta Berling, dat de meeste menschen op deze wereld dood of minstens
half dood zijn? Geloof je misschien, dat ik leef? Ach neen, ach neen.
Dan zou ik tranen voor je gehad hebben en gebeden, die je door merg
en been gingen, en ik zou je ziel gered hebben, maar ik ben dood.
En zij vertelt haar levensgeschiedenis. Een geschiedenis van dwang en
doorbroken van de hartstocht, en die eindigt in haat. Zij heeft haar
moeder geslagen en de moeder heeft haar gevloekt.
De bedelaar
aan de deur heeft gespannen geluisterd, en de woorden hebben voor
een oogenblik het ruischen der eeuwige wouden overstemd. Deze hoog
staande vrouw toont zich zijnsgelijke in de zonde. Zorg en schuld rust
ook op anderen. „Wil je nu leven, Gösta Berling? smeekt ze, „waar
om wil je sterven?" Hij buigt het hoofd en zegt: „Vergeef mij, ik
ben een ter dood veroordeelde". Bij de deur, hij kan niet anders, moet
hij toch nog eenmaal omzien. En wat een verandering nu op dat ge
zicht, dat zoo pas nog zoo boos en dreigend gestaan had. Stil zit de
Majoorske en als verheerlijkt en de oogen lichten van grenzelooze
erbarming en deernis. Er breekt iets in hem. „Nu, nu mijn jongen, wil
je nog altijd sterven?" vraagt ze. Hij wil opspringen, zij moet hem met
geweld terughouden. Het laatste woord zal ze spreken: „Hoor mij
aan, Gösta, je kunt nu doen wat je wilt. Maar ik beloof: als jij het
met het leven waagt, neem ik de dochter van den dominee van Broby
in huis om haar tot een flink mensch te maken. Wil je?" Verrast
zegt hij: „Is het ernst?" Voor zich ziet hij de saamgeknepen lippen
van het vroeg-oude kind, en de kleine vermagerde handen. Nu is
hem de weg naar de eeuwige wouden versperd. „Hij is een groot,
wonderbaar God" zegt Gösta Berling. „Hij heeft met mij gespot en
mij verworpen, maar hij wil mij niet laten sterven. Zijn wil geschiede.
Oude wijsheid: door liefde, erbarming komen tot het leven, tot Qod.
Maar wij kunnen dit gemakkelijk verkeerd verstaan. Niet bedoeld
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is een afgetrokken, algemeene menschenliefde, maar liefde tot dit bij
zonder wezen daar, persoonlijk tot dit kind. Iets concreets dus, iets
uit de werkelijkheid, en dat alleen voert tot het leven, niet onze al
gemeene gedachten.
Ik moet erbij denken aan het verhaal van Dostojewsky: De droom
van een belachelijk mensch. Daar ook staat een man gereed om zich
het leven te nemen. Alles is hem volmaakt onverschillig. Zijn besluit
staat vast. Vanavond zal het zijn. Hij was op weg naar huis, om
ongeveer elf uur. Het was een donkere, erg donkere avond, en hij
dacht, dat een nog somberder tijd niet voor hem bestaan kon, om en
in hem was het duister en koud. En zie, toen pakte hem plotseling
een klein meisje bij den arm, zoo wat acht jaar oud, in een dun jurkje
en alleen maar een doek omgeslagen, door en door nat, het meeste
vielen hem de doorweekte, gescheurde laarsjes op. Het kind trok hem
plotseling aan zijn mouw. Ze was zoo ontdaan, dat ze maar steeds
hetzelfde bleef roepen: Mammie, mammie. Zeker was er iets met moe
der gebeurd en was ze weggeloopen om hulp te zoeken. Hij wilde
haar niet volgen. Hij zei nog, dat ze naar een politie-agent moest uit
kijken. Zij liep maar naast hem voort. Toen stampte hij met zijn
voeten en snauwde haar af. Plotseling liet ze hem los om snel naar de
overkant te loopen, waar juist een laat voorbijganger verscheen. — Op
de kamer haalde hij de revolver te voorschijn. „Is het zoo ver?" vroeg
hij zichzelf. „Ja, zoover", antwoordde hij met volle verzekerdheid. En
zeker zou hij zich doodgeschoten hebben ... als maar niet dat meisje. —
Waarom had hij dat kind teruggestooten? Hij wilde, dat alles hem on
verschillig zou laten, nu meer dan ooit. Daarom. Maar het hielp hem
niet. Hij leefde toch. Alles was hem niet om het even. Het kind riep
hem tot het leven terug. — Dat is de inleiding tot den droom, als hij
op zijn kamer in slaap is gevallen, en waarin hij de waarheid, het ware
leven zag. Het behoort tot het merkwaardigste, dat Dostojewsky
schreef. Maar ik zou met het vertellen op zijwegen geraken. Het was
mij alleen te doen om het eene trekje: de deernis met het kind bewijs,
dat hij leeft, en aanvang van nieuw leven. De laatste zin is: „Maar het
kleine meisje heb ik opgespoord . . . En nu ga ik. N u ga ik .. E v e n 
als bij Selma Lagerlöf. Er is trouwens, hoezeer deze beiden mogen
verschillen, op meer punten verwantschap. Bovenal op dit punt: de
gemeenschappelijke schuld van allen voor allen, die op den bodem van
ons bestaan is, en die het moeilijk maakt als rechter over elkaar te
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zitten. „Broeders, schrikt niet voor de zonden der menschen, hebt
den mensch ook in zijn zonde lief", zegt Dostojewsky. En Selma Lagerlöf had het ook kunnen zeggen. Het is deze les, als men het een les
kan noemen: Neem de menschen zooals ze zijn, neen, niet in optimis
tische slapheid, maar in schuld- en levensgemeenschap. En boven alles
de goddelijke vergeving in Christus. Nog eens spreke Dostojewsky,
maar het woord kon hierbij alweer ook aan Selma Lagerlöf zijn. „Als
slechts je berouw in je niet vermindert, zal God je alles vergeven.
Let op het berouw, wees onvermoeid in het berouw, maar jaag de
angst van je weg. Geloof, dat God je zoo liefheeft als je niet eens
kunt indenken: dat hij je met je zonde en in je zonde liefheeft."
Herinnerd worden wij aan Paulus: „Ik ellendig mensch, wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Chris
tus, onzen Heer." — Schuld, angst, wanhoop, berouw, vergeving, ver
lossing, liefde, die woorden duiden de geloofsaccoorden aan, die nu
sterker dan zwakker doorklinken in Selma Lagerlöf's werken.
En als nu schuld en angst ontbreken, en een mensch, zooals wij allen
van nature geneigd zijn, zich voldaan voelt over eigen persoon en
onbesproken gedrag? Ja, dan staat het met den godsdienst van zulk
een mensch niet erg goed volgens Selma Lagerlöf. Hij is niet in de
rechte verhouding tot God. Hij kent de tragiek van het leven niet, hij
kent het leven niet, en zich zelf kent hij niet.
Overste Lennart,
de bode Gods weet dat, en hoe hij dit eens predikte staat in een
hoofdstuk te lezen. Overste Lennart zat vijf lange jaren onschuldig in de
gevangenis. De booze Sintram kreeg het gedaan, dat zoo een lastige ge
tuige van eigen misdrijf verdween. En nu, na de gevangenisstraf, keert
de overste terug. Hij is op weg naar huis. Tot zijn ongeluk gaat hij
op het laatste oogenblik de herberg van Broby binnen. Hij wil enkel
van de vrouw hooren, hoe zij over hem denken, en wat thuiskomst
hem bereid zal zijn. Uitstekende berichten krijgt hij, zijn vrouw is
flink geweest als een man, in de heele streek gelooft niemand aan
zijn schuld. Wat er in zijn vrouw omgaat weet niemand, zij is van
nature gesloten, maar hij wordt verwacht, en nieuwe kleeren van zelfgeweven stof liggen klaar, hij kan volkomen gerust zijn. Haastig wil
hij weg. Maar bij de deur treft hij oude kameraden, de kavaliers van
Ekeby, Gösta Berling, Beerenkreutz, Patroon Julius en wie er meer
mogen zijn. Zij begroeten hem recht hartelijk. Een welkomstdronk
mag hij niet weigeren. Overste Lennart is de nuchterste man van de
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wereld, en niets ligt hem zoo ver als de gedachte om zich nu te
bedrinken, hij wil naar vrouw en kinderen. Maar hij kan niet on
hoffelijk zijn, en zij meenen het zoo goed. Het slot is, dat zij uit
louter liefde en vriendschap voor den arme, die in vijf jaar geen druppel
geproefd heeft, hem daar dronken voeren. Zelfs schildert Gösta, als
hij bewusteloos ligt, zijn gezicht tot een boeventronie. Hij wil het
daarna weer wegwisschen, maar Sintram zegt: „Laat het, hij zal er
pleizier aan hebben". En in den morgen brengen de zorgeloozen, die
iedere inval volgen en nooit verder denken, zoo hem thuis. De vrouw
ziet de bende en haar man, die waggelend op haar afkomt. „Als
een dief ben je gegaan", roept ze, „en als 'een landlooper keer je
terug". Ze sluit de deur. Hij trekt weg, Gods bode wordt hij.
Het is een dag later. In Högberg ligt een boer op zijn sterfbed. Rond
om staan vrouw, kinderen, dienstpersoneel. Hij is gelukkig, rijk en
in aanzien geweest. Hij is niet verlaten bij zijn sterven. Geen onge
duldige vreemden omringen hem in zijn laatste uur. De oude man
spreekt over zich zelf, als stond hij voor Gods aangezicht. „Ik ben
een vlijtig arbeider en een goed huisvader geweest", zegt hij. „Ik heb
mijn vrouw in eere gehouden als mijn rechterhand. Ik heb mijn kinde
ren niet zonder tucht en zorg laten opgroeien. Ik heb niet gedronken.
Ik heb geen grenssteenen verzet. Ik heb de paarden niet aangedreven,
wanneer het bergop ging. Ik heb de koeien in den winter niet laten
hongeren. Ik heb de schapen in den zomer niet in hun wol laten
zweeten." — Weenend bevestigen allen zijn woorden. — En de zieke
gaat voort: „Ik heb het boschland ontgonnen, ik heb de vochtige
weiden droog gelegd. Ik heb de schuur drie maal zoo groot gebouwd
om een drie maal zoo groote oogst te bergen als in den tijd mijner
vaderen." — Ongemerkt is een arm man binnengekomen, die iets
te eten wilde vragen. Ook hij hoort bij de deur de woorden van den
stervende. Hij hoort hem van zich zelf getuigenis afleggen, als staat
hij voor Gods troon, hij hoort ook hoe de omstanders bevestigend
herhalen: „Hij is een goed huisvader geweest. Hij heeft de ploeg in
rechte voren getrokken, ja, dat heeft hij". „God zal hem goed op
nemen". — De man bij de deur hoort de woorden, en ontzetting grijpt
hem aan, die vijf jaar lang een speelbal is geweest in Gods hand. Hij
treedt toe op het bed: „Vriend, vriend, heb je bedacht, wie de Heer
is voor wiens aangezicht je weldra verschijnen zult? Hij is een groot,
een schrikkelijk God. De werelden zijn zijn akkerland. De storm is
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zijn paard. Wil je voor Hem roemen? En je met Hem meten? Je
weet niet, hoe machtig de Heer is, in wiens rijk je nu komen zult."
De oogen van den oude gaan wijd open, zijn mond vertrekt angstig,
de adem gaat moeilijker. — „Treed niet met groote woorden voor
dezen God", gaat de bedelaar voort. „Buig u voor Hem, gij vliedende
menschenziel. Buig u. Grijp de zoom van Zijn kleed als een hulpe
loos kind en smeek om bescherming. Buig u diep en smeek om gegenade. Verootmoedig u voor uw Schepper, o menschenziel". — De
oogen van den zieke staan wijd open, zijn handen vouwen zich, zijn
gelaat verheldert... „Menschenziel, menschenziel", roept nu de bode
Gods, „zoo zeker gij u in uw laatste uur voor God in deemoed hebt
gebogen, zoo zeker zal Hij u als kind op Zijne armen nemen". De
oude zucht nog eenmaal diep. Overste Lennart buigt het hoofd en
bidt. —
De werken rechtvaardigen niet, maar het geloof. Is het dat? Ten
naaste bij, niet geheel. Het is meer Gods majestueuse grootheid, die
de vrienden van Job terneerslaat en ook Job zelf, en uit de diepte hem,
den ootmoedige, verlost en doet weerkeeren naar het leven. Hoe het
ook zij, hier klinkt een echt godsdienstige toon van alle tijden.
Bij groot en gewichtig doen en verdienstelijk zijn sterft de ziel. Dat
heeft Selma Lagerlöf zoo goed geteekend in graaf Dohna. Gösta heeft
in een dolle bui de gravin zoogenaamd ontvoerd, omdat zij weigerde
met hem te dansen wegens zijn ondankbaarheid jegens de Majoorske.
In werkelijkheid is die ontvoering alleen een sledetocht waarbij beginen eindpunt samenvallen. Na een woeste vaart is ze weer thuis.
De graaf heeft met eenige gasten hen vervolgd en is even na
hen weer op het landgoed. „Ha, denkt de gravin, hij zal mij
helpen, hij mij wreken". „Wat beduidt dat?" schreeuwt de graaf.
— „Ja, dat zou ik ook wel willen weten", zegt Gösta's vriend
Beerenkreutz. „Mag ik weten wat het beteekent, dat de vrouw
van Henric Dohna niet met Gösta Berling wil dansen?" De graaf
heft nu zijn oud-mannetjes-hoofd zoo hoog mogelijk. — „Nu, voegt
Beerenkreutz er aan toe, „wie niet met ons dansen wil moet met
ons rijden. Er is de jonge gravin niets kwaads overkomen, en daar
mee uit". — „Neen", zegt de graaf parmantig, „daarmee is het niet
uit. Waarom heeft Gösta Berling zich niet tot mij gewend om vol
doening? Ik kan mijn dienstpersoneel richten, waarom zou ik geen
gericht over mijn vrouw kunnen houden? Ik hef de straf der kavaliers
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op, zij hadden er geen recht toe, dit alles zal voor niets gerekend
worden". — Zijn vrouw is verstomd. Wat zal als niets gerekend wor
den? Haar angst, de ruwheid van de kavaliers? — „Maar Henric ..
... Zij moet Gösta vergeving vragen, en hem de hand kussen. Zijn
eer, dat is het voornaamste, en al het menschelijke is gevloden. Ach,
zijn ziel is dood en nu gaat haar liefde sterven.
Daartegenover: „De liefde overwint alles", d.i. gemeenschap, aanraking
van zielen. Voor haar wijkt zelfs lang, eerlijk ongeloof terug, in haar is
een begin van overwinning. En dit is het laatste dat ik u uit het
boek vertel. — In het koor van de Svartsöer kerk is een rommel
kamer. Daar staat, bedekt met een dichte laag stof, een oude kist.
Zij is antiek, zij is ingelegd met parelmoer in fijn mozaiek-werk dat
ge door het stof heen nog even ziet glinsteren. Zij is gesloten, en de
sleutel goed bewaard. Geen sterveling mag een blik in de kist werpen.
Eerst als de eeuw ten einde is mag de sleutel in het slot gestoken
worden, en zal men de bewaarde schat kunnen aanschouwen. Zoo heeft
de eigenaar, Oom Eberhard een der kavaliers, bepaald. Er op ge
schreven staat: arbeid overwint alles. Maar er moest een ander op
schrift staan: liefde overwint alles.
Het is zoo gegaan. Oom Eberhardt zit aan zijn schrijftafel. Hij trekt
een dikke inktstreep onder de laatste regel van zijn manuscript. Het
werk dat zijn naam onsterfelijk zal maken is voltooid. — Op dit
oogenblik komt gravin Dohna, die zoo veel heeft doorstaan, de kamer
binnen. En hij zegt triomfantelijk tot haar: „Nu is mijn werk klaar,
het zal neervallen als een bliksem, die verlicht en doodt. Ze zullen
allen zien, dat de oude Jehova dood is, een nevel, een niets, een in
beelding, het doodgeboren kind van onze eigen hersens. Wanneer de
menschen dit lezen, zien ze hun domheid in." „Schrikkelijke mensch",
zegt zij. „Het is de waarheid", antwoordt hij fier, „wij hebben ons
gewend ons voor de waarheid te verstoppen. Maar nu zal zij komen
en onder ons wonen, en alle menschen zullen haar leeren kennen,
allen". „Maar wat wordt dan van ons menschen?" vraagt zij angstig.
„Hetzelfde wat wij zijn: stof. Wij zijn brandhout waar de vlammen
des levens om heen kronkelen. De levensvlam gaat van het eene hout
naar het ander. Men wordt aangestoken, vlamt op en dooft uit. Dat
is het leven. „Maar is er dan geen leven des geestes? Geen ginds?
Niets goeds, niets slechts, geen doel, geen hoop?" „Niets". „Hoe leelijk
en grauw wordt de wereld", roept zij uit, „ik zou mij willen neerNeen en Ja
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leggen en sterven." Maar dan is het haar als dringt een felle kreet
uit haar ziel naar buiten. „Niets wat het leven glans en schoonheid
kan geven?" „De arbeid". „De arbeid", is het antwoord. Maar een
gevoel van verachting komt over haar bij die armelijke wijsheid. Is
de arbeid een God? Een doel in zich zelf? — Eindelijk heeft ze den
naam, die zij zoekt gevonden, een arme, vaak bezoedelde naam: Liefde.
— Maar Oom Eberhardt glimlacht: „Wat is liefde anders dan zinne
lijke begeerte? Maak de honger tot een God of de moeheid, zij ver
dienen het evenzeer. Aan zulke dwaasheid moet een einde komen,
leve de waarheid". „Uw woorden hebben mij pijn gedaan, is haar
laatste woord, ik hoop dat dit boek mij nooit onder de oogen kom,t
ik zou niet kunnen leven, als ik dat geloofde." — Diep bekommerd
gaat ze heen van den wijsgeer. Hij echter zit verzonken in diep ge
peins.
Het groote werk zal niet verschijnen voor het einde der eeuw. Oom
Eberhardt heeft het opgeborgen in de kist. Waarom? Vreesde hij, dat
zijn beweringen niet streng bewezen waren? Of had hij angst voor
vervolging? Dan kent men Oom Eberhardt slecht. Hij had de waar
heid lief.
Dat is geen bekeering; Oom Eberhardt bleef die hij was. Toch denk
ik, dat Selma Lagerlöf wil doen zien: in zijn ongeloof staat hij dichter
bij geloof, dan velen, die nooit zich ongeloovig zouden noemen. Ik
denk er bij aan een uitspraak van Chestov over het woord: „En de
dwaas sprak in zijn hart: Er is geen God". „Soms, zegt hij, is dat
een aanduiding van het einde en den dood. Soms echter van het be
gin en het leven. Zoodra de mensch voelt, dat er geen God is, be
grijpt hij plotseling het huiveringwekkend-ontzettende en de wilde waan
zin van het menschelijk aarde-bestaan, en nadat hij het begrepen heeft
ontwaakt hij, zoo al niet tot het laatste, dan tot het voor-laatste weten.
Was het zoo niet met Nietzsche, Spinoza, Luther, Pascal, Augustinus,
ja zelfs met den Apostel Paulus?"
Aan het slot, als de Kavaliers na den dood van de Majoorske Ekeby
moeten verlaten, spreekt Gösta Berling hen nog eens toe. Nog eens
noemt hij allen goden en ridders, die gekomen waren om vreugde te
brengen in het ijzerland en den ijzertijd. Maar hij klaagt: de tuin,
waar de vreugde op vlinderwieken ronddartelde, is door rupsen ver
woest, zoodat de vruchten niet rijpen. Wel weet hij, dat de vreugde
een kostelijk goed is voor de kinderen der aarde, en onontbeerlijk.
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Maar als een duister raadsel ligt op de wereld de vraag, hoe een
mensch tegelijk goed en gelukkig kan zijn. Tot nog toe hadden zij
het raadsel niet kunnen oplossen. Hij gelooft, dat zij het nu geleerd
hebben in dit jaar van vreugde en nood, van geluk en zorgen.
Geen apologie noch handhaving van geloof ligt in de bedoeling van
dit schetsje; zij passen alleen voor de grootsten, en dan nog maar
voor een enkele, zooals Pascal; bij ons wordt het iets gewilds, dat zijn
doel mist en onszelf verwart. Ik wilde alleen deze droomster volgen
op haar weg om in sage en mythe naar waarheid te speuren. Droom
en waarheid, kunnen zij samengaan? Het gevaar van den droom, wie
ziet het niet? Maar ik hoop, dat wij in deze harde, vaak troostelooze
wereld nooit onzen droom mogen verliezen. Misschien liggen droom en
waarheid elkaar ook nader dan wij weten. Om het meer deftig, weten
schappelijk te zeggen met wat ik eens las van den wiskundige Brou
wer: „Het verband tusschen de zich voordoende mogelijkheden van
doelstelling en de eigen even duidelijke als duistere levensbestemming
tracht de bezinning te benaderen door luisterend te verwijlen in het
grensgebied tusschen verdrooming en tijdsgewaarwording."

X
BLAISE PASCAL
CHRISTEN - WIJSGEER

„Wanneer men een natuurlijke stijl ziet, is men verwonderd en ver
rukt, men verwachtte een schrijver te zien, en men vindt een mensch".
Bij een enkele groote hebben wij de ervaring in deze gedachte van
Pascal, niet zoo heel vaak. Bij het nagelaten werk van Tolstoy, Le père
Serge, Maitre et serviteur, b.v., overkomt ons dat. En ook bij Pascal
zelf. Er is in Pascal een steeds vloeiende stroom van gedachten,
scherpe, fijne, heldere gedachten over zóóveel onderwerpen: meetkunde,
natuurkunde, politiek, moraal, godsdienst, opvoeding, maar bij al zijn
denken blijft hij mensch; hij is nooit énkel denkend; hij zelf is er in, zijn
geloof, en zijn onrust en twijfel, en zijn liefde. Hij verplettert ons niet
onder de geleerdheid, hij is altijd echt en oprecht, doet nooit alsof.
Daarom is er ook niets, dat op een stelsel lijkt, uit zijn werk te halen.
Men heeft getracht orde in de „PenséeV te brengen, en met hoeveel
zorg en piëteit! En toch bekruipt ons soms de twijfel, of zelfs zoo n
orde wel bij Pascal past. Hij zegt eens: „Ik zal mijn gedachten op
schrijven zonder orde, en misschien toch niet in een verwarring zonder
plan: het is de ware orde, en die altijd mijn doel door de wanorde zelf
zal aanwijzen. Ik zou mijn onderwerp te veel eer aandoen, indien ik
het naar een regel behandelde, daar ik wil toonen, dat het er niet vat
baar voor is." Bespiegelingen a priori, mooie gedachten, die een schijn
van eenheid en zekerheid moeten geven, zijn niets voor hem. — Hij
bewondert het stoute ondernemen van hen, die over God schrijven, en
in een eerste hoofdstuk de godheid bewijzen uit de werken der natuur.
Maar het pogen is ijdel. Het is niet waar, dat wij slechts om ons heen
hebben te zien om overal God te ontdekken. Het is alleen juist voor
hen, bij wie het geloof reeds leeft in het hart, zij zien, dat alwat is
niet anders is dan het werk van den God, dien zij aanbidden. Het
geloof gaat bij hen vooraf, zij kennen God met het hart door Christus.
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— Hij spot met de titels, toen gewoon en na hem gewoon gebleven,
zooals: Over de beginsels der dingen, of: Over de beginsels der wijs
begeerte, en zelfs: Over al bet weetbare. —
Een stelsel! „Men verbeeldt zich Plato en Aristoteles slechts met lange
geleerden-mantels. Het waren eerbare lui, en, zooals de anderen, lachend
met hun vrienden; en wanneer zij ter afleiding hun „Wetten" en hun
„Staatsleer" in elkaar zetten, hebben zij het spelender-wijs gedaan; het
was het minst wijsgeerige en minst ernstige van hun leven; het meest
wijsgeerige was eenvoudig en stil te leven. Als zij over staats-kunst
hebben geschreven, dan was het om regels te vinden voor een hospitaal
van gekken; en deden zij, alsof zij spraken over een groote zaak, dan
was het, omdat zij wisten, dat de gekken, tot wie zij spraken, dachten
koningen en keizers te zijn. Zij accomodeerden zich aan hun beginsels
om de krankzinnigheid tot de geringst mogelijke proportie te matigen."
— Pascal is zóó stelselloos en zóó gewoon, dat elk „verstandig" mensch
soms moet zeggen: kan dat nu? Het is zeer begrijpelijk, dat Port-Royal
schrikte van allerlei uitspraken, en ze wegliet of wijzigde. Ook later
ontbrak het niet aan pogingen van glad-makende of vergoelijkende
critiek; en dat komt nog voor. Maar het is altijd een verminking; de
ware Pascal verdwijnt, het wordt een Pascal uit bloemlezingen.
Om die reden kan men ook niet uit de „Pensées" een gedachte nemen
om er een „stelling" van te maken. Over „rechtvaardigheid en macht"
zegt een der „PenséeV' (298): „Het is rechtvaardig, dat wat recht is
gevolgd wordt; het is noodzakelijk, dat wat het sterkste is gevolgd
wordt. Recht zonder macht is onmachtig; macht zonder recht is tyranniek. Recht zonder macht wordt weersproken, omdat er altijd slechten
zijn; macht zonder recht wordt veroordeeld. Men moet dus recht en
macht samenbrengen; en daartoe maken, dat hetgeen recht is sterk zij,
of dat hetgeen sterk is rechtvaardig zij." — Hierbij staat in een der
jongste uitgaven, van Victor Giraud, deze aanteekening: „Dit is weer
een van die gedachten, die men dikwijls toepaste gedurende den laatsten
oorlog. Tegenover de Duitsche stelling, dat „macht gaat boven recht"
heeft Pascal op krachtige wijze vastgesteld de eeuwige Fransche leer,
even ver verwijderd van de pacifistische utopie als van het brute im
perialisme". De gedachte leent zich inderdaad tot het gebruik, wanneer
men haar namelijk losmaakt van de geheele omgeving. Maar reeds wat
er direct op volgt maakt de „stelling" ongeschikt om op deze gemak
kelijke wijze gehanteerd te worden. „Het recht is onderworpen aan
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dispuut, de macht is direct herkenbaar en zonder dispuut. Dus heeft
men geen macht aan het recht vermogen te geven, omdat de macht de
gerechtigheid weersproken heeft, en gezegd heeft, dat zij onrechtvaardig
was, en dat zij zelf rechtvaardig was. En daar men dus niet kon maken,
dat wat rechtvaardig was sterk werd, heeft men gemaakt, dat wat sterk
is rechtvaardig werd". Zoo is het al veel minder eenvoudig. En andere
woorden maken zooJn gebruik zoo al niet onmogelijk, dan toch op
deze manier ongeoorloofd. B.v. „Ik heb een langen tijd van mijn leven
geloofd, dat er een rechtvaardigheid was, en hierin vergiste ik mij niet;
want zij is er, naar gelang God ons haar heeft willen openbaren. Maar
zoo nam ik het niet, en daarin vergiste ik mij, want ik geloofde, dat
onze gerechtigheid in wezen recht was, en dat ik bij machte was haar
te kennen en uit haar te oordeelen. Maar ik heb mij zoo veel malen in
gemis (en faute de) van het juiste oordeel bevonden, dat ik eindelijk
wantrouwen opgevat heb jegens mij, en dan jegens de anderen. Ik heb
alle landen en menschen in verandering gezien; en zoo heb ik, na vele
veranderingen van oordeel betreffende de ware gerechtigheid, erkend,
dat onze natuur niets dan een voortdurende verandering was, en sinds
ben ik niet meer veranderd; en als ik veranderde, zou ik mijn meening
bevestigen".
Wij kunnen geen „gebruik" maken van Pascal's „denkbeelden". Hij
denkt niet voor ons, hij doet ons denken, hij wekt ons uit den slaap;
hij is een levende critiek over onszelf. Zijn „apologie" is ook van heel
bijzonderen aard; zij is niet een stel van waarheden, die hij gaat ver
dedigen; wel is er al de scherpzinnigheid van zijn geest in, aangedreven,
bezield door een groot verlangen om anderen te winnen voor het licht,
dat hem opging, of beter, om hun dat licht te wijzen; want hij meent
geen oogenblik, dat zijn persoon en zijn gaven het werk zullen doen.
Tastbare resultaten zijn niet aan te wijzen; er was en is geen school
van Pascal, geen kerk, geen gemeente, en dat alles kon er ook niet zijn;
daarvoor zijn stellingen en organisatie noodig, daarvoor zou Pascal niet
meer Pascal moeten zijn. Maar hoezeer de Franschen, en met hen velen
overal verspreid, gegrepen zijn door zijn geest, kan blijken uit al de
uitgaven, die geregeld elkaar opgevolgd zijn; wie geen Christen zich
noemt voelt in hem iets van de hoogheid van het Christendom, en wie
anti-Christelijk is, neemt wel een prikkel mee, die onrustig maakt.
Het schoonste getuigenis is misschien dit woord van Brunschvicg:
„Deze fragmenten, die een schrijver openbaren, zooals Frankrijk geen
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grooteren gekend heeft, een denker zooals er in moderne tijden
geen diepere was, getuigen tegelijk van de edelste en heldhaftigste
kracht der liefde". En dat is geen ijdele persoons-verheerlijking; zijn
arbeid aan Pascal's werk toont overduidelijk zijn eerbied voor de
gedachten.
Laat ik, voordat ik beproef ook van Pascal een oogenblik even het
centrale te doen zien, nog twee opmerkingen mogen maken. — De eerste
is: hoeveel baat zou er voor de psychologie geweest zijn, als zij meer
nota van hem genomen had. Hoeveel menschenkennis, die afdaalt tot
de diepste roerselen van ons bestaan, ligt hier opgetast. Wij begrijpen
nu toch zoo langzamerhand wel, dat psychologie niets is zonder men
schenkennis; en wat heeft haar meer ontbroken? Zij onderzocht, analy
seerde en combineerde, maar verwaarloosde al te vaak den mensch
hier en nu, met wat er in hem leefde en langs allerlei wegen in hem
gekomen was; het bleef zoo aan den buitenkant. Men kan mij op de
vingers tikken, en vragen, of ik nooit hoorde van Freud, Adler, Jung,
Künkel, Spranger, enz.. Ik heb wel van hen gehoord; ik erken de groote
verdiensten; maar ik geloof, dat ook de moderne psychologie een dosis
warme, levende menschenkennis zeer goed kan gebruiken, en dat zij
nog steeds lijdt aan een te veel van theoretiseeren; vanwaar anders ook
al die scholen? Van die menschenkennis nu is te vinden bij iemand als
Pascal. Ik dacht er aan bij een eenvoudig zinnetje: „De mensch is zoo
geschapen, dat hij, als men hem zegt, dat hij een dwaas is, het ge
looft . .
Een dwaas door de verwachting, die dringt, drukt, neer
slaat! Een sociale psychologie in nuce ligt daar voor ons. — De tweede
opmerking is over de verbeelding. Pascal schijnt in de waardeering
van fantaisie, verbeelding vlak tegenover Mulder en Selma Lagerlöf te
staan. Niemand heeft met zoo veel onweerstaanbare kracht het gevaar
der verbeelding in het licht gesteld, een waarschuwing voor de roman
tiek van alle tijden. „Zij misleidt, zij is vol dwaling en bedrog, en des te
meer bedriegelijk, omdat zij het niet altijd is, want zij zou een feilbare
regel der waarheid zijn, als zij het ook onfeilbaar van de leugen was.
Maar meest is zij op verkeerd spoor, zij geeft geen enkel bewijs van
waardigheid in zich zelf, en kenmerkt het ware en het valsche op de
zelfde wijze. Ik spreek niet van de gekken, ik spreek van de wijsten;
en onder hen is het, dat de verbeelding de groote gave heeft om de
menschen mee te sleepen. De rede mag nog zoo roepen, zij kan niet de
prijs op de dingen zetten. — Deze trotsche macht, vijandin van de
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rede, wie het behaagt haar te controleeren en te beheerschen, om te
toonen, hoe weinig zij vermag in alle dingen, heeft in den mensch een
tweede natuur gevestigd. Zij heeft haar gelukkigen, haar ongelukkigen,
haar gezonden, haar zieken, haar rijken, haar armen; zij doet gelooven,
twijfelen, de rede ontkennen; zij heft de zintuigen op, zij doet ze
voelen; zij heeft haar gekken en haar wijzen; en niets maakt ons spijtiger, dan te zien, dat zij haar bezitters een zoo heel andere, vollere en
geheele, bevrediging schenkt dan de rede. De handigen door verbeelding
behagen zich zelf heel anders, dan de verstandigen zich zelf in de
rede kunnen behagen. Zij beschouwen de menschen met gezag; zij
disputeeren met stoutmoedigheid en vertrouwen, de anderen met vrees
en wantrouwen; en hun vrijmoedig gezicht geeft hun vaak een over
wicht in de meening der hoorders, zoozeer staan de ingebeelde wijzen
in de gunst bij de rechters van dezelfde natuur. Zij kan de gekken
niet wijs maken; maar zij maakt hen gelukkig, tegenover de rede, die
haar vrienden slechts ellendig kan maken; de een overdekt hen met
roem, de ander met schaamte. — Wie beschikt over uw naam? Wie
schenkt achting en eerbied aan de wetten, aan de grooten der aarde?
Is zij het niet? Zij blaast het kleine op, totdat het de ziel vervult." En
veel meer nog doet zij; zij staat in dienst van de ijdelen, zij is de angst
der zwakken en schroomvalligen. Verbeelding beslist alles, zegt Pascal
pessimistisch.
Pascal scherpt als geen ander in, dat verbeelding niet op een troon be
hoort; zij is de waarheid niet. Ook geen hulp-middel voor de waar
heid? Dat zou Pascal niet zeggen. Gemoed en fantaisie zijn de twee
polen van 's menschen geest; maar er is geen regel; de rede biedt zich
aan, maar zij ook kan hem niet geven, want zij is plooibaar in elke
richting. Rede, gemoed, fantaisie, alle drie plaatsen den mensch voor
den afgrond. En niettemin, alle drie doortrekken heel het werk van
Pascal; en niet het minst de fantaisie, ware fantaisie, gemoeds-fantaisie,
scheppende fantaisie. Zijn taal is beeldend, hij ziet in de ruimte, de
dingen teekenen zich eenvoudig weg in hem af, met de eigen kleuren.
(Brunschwicg). En in het gemoed grijpt hij de waarheid, een grijpen
door gegrepen zijn; hij ziet de waarheid schitteren voor zijn verbeel
ding. — En wie zag als hij het wonder der dingen? Gemoed, verbeelding
door rede gelouterd, bewegelijkheid, tegenstelling, dualisme, nooit het
een zonder het andere, en bovenal liefde zijn toch wel trekken van
Pascal's geloof, naar de menschelijke zijde. Evenals bij Chestov, Mulder,
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Selma Lagerlöf, bij elk weer individueel en historisch bepaald, maar bij
ieder echt en waar. En Pascal de grootste.
Geen nieuws heb ik over Pascal te vertellen. Het zeer bekende moge
nieuw worden door eigen leven.
Eerst het beroemde fragment over het oneindig groote en het oneindig
kleine, en ons onvermogen om de dingen te kennen. Pascal veracht
de rede niet; als hij haar naar omlaag drukt, dan is het, omdat hij haar
zóó hoog stelt. Hoe kan het anders? Zijn korte leven was voor een
heel groot deel een denk-leven. Het was de tijd, dat de nieuwere weten
schap verscheen met al het frissche van de nieuwheid. Overgeleverde
begrippen gingen los worden, en met verwonderde oogen keek men
deze wereld aan. Men onderzocht, nam proeven, de zegetocht begon.
Pascal nam er deel aan, en niet ten halve, met heel zijn genialen geest,
zeer jong al. Hij had een druk verkeer met de scherpzinnigsten van
zijn tijd. De moderne techniek had in hem een wegbereider; hij vond
de rekenmachine uit, en heeft met de inspanning daarvoor misschien
zijn gezondheid voor goed een knak gegeven. Geen wonder, dat hij
soms de rede héél hoog stelt. De mensch een denkend riet, het zwakste
der natuur, maar door zijn denken verheven boven het heelal, dat hem
kan dooden, doch van zijn macht niets weet. Dit woord, tot gemeen
plaats geworden, spreekt van Pascal iets uit. Zelfs zegt hij: al onze
waardigheid bestaat in de gedachte, de rede is 's menschen ware natuur.
— Zoo staat er hier en daar. Zoodra echter matigt zij zich niet de heer
schappij aan over de wereld, of Pascal keert zich tegen haar. Zij is
veel, zij is niet alles; wanneer zij alles wil zijn, wordt zij een afgod, en
hij weigert daarvoor te knielen. Zij is een vermogen der middelen,
afhankelijk van beginsels en doeleinden die buiten haar gesteld zijn.
Tot den grond der dingen dringt zij niet door.
Om dat te doen verstaan plaatst hij ons tegenover het oneindig groote
en het oneindig kleine. — „Dat dus de mensch de geheele natuur beschouwe in haar hooge en volle majesteit, en den blik afwende van
de dingen in de laagte. Hij zie op naar het schitterend licht, geplaatst
als een eeuwige lamp ter verlichting van het heelal. En hij verbaze zich,
dat de baan der zon slechts een punt is bij de baan, die de sterren be
schrijven. En als wij niet verder kunnen zien, laat dan de verbeelding
de taak overnemen, zij wordt eerder moe van het voorstellen dan de
natuur van het scheppen. Heel deze zichtbare wereld is slechts een
onmerkbaar stipje aan den onmetelijken boezem der natuur. — Maar
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even ontzaglijk is het wonder in de fijnste dingen. Laat een mijt in haar
kleine lichaam u toonen deeltjes nog onvergelijkelijk kleiner. En misschien
zal dan de mensch meenen, dat dit de uiterste kleinheid der natuur is.
Ik teeken hem een nieuwe afgrond, de oneindigheid binnen de ruimte
van dit atoom, een oneindig aantal werelden met elk een uitspansel,
planeten, aarde. Laat hij zich verliezen in die wonderen, even verbazend
in hun nietigheid als de andere in hun onmetelijkheid. Wie zal niet
ons lichaam bewonderen, eerst onzichtbaar in het hart der dingen,
nu een kolos, een wereld, met betrekking tot het niet, dat wij niet
kunnen bereiken?
Wie zich zelf zoo beschouwt is ontzet over zich zelf, gesteld tusschen
de twee afgronden van het oneindige en het niets, hij zal sidderen bij
de gedachte, en ik geloof dat hij eerder geneigd zal zijn deze wonderen
in stilzwijgen te beschouwen dan ze verwaten te onderzoeken. —
Want wat is de mensch in de natuur? Een niets naast het oneindige,
een alles bij het niets, een midden tusschen alles en niets. Zijn begrip
is van beide uitersten eineindig ver verwijderd, doel en beginsel der
dingen zijn voor hem onverbiddelijk verborgen in een ondoordringbaar
geheim, hij is evenmin in staat het niets te zien, waaruit hij genomen is,
als het oneindige, dat hem verzwelgt. De maker van al die wonderen
begrijpt ze, en niemand anders."
Heel eenvoudig vat hij samen. Wat de mensch waard is? Hij is iets, en
niet alles. — Zijn rede is een instrument, dat hem helpt zijn weg te
vinden, maar het is een gebrekkig instrument voor het hoogere, voor
datgene wat ons het meest aan het hart gaat.
Hoe dan? De mensch verliest zich in de oneindigheid der natuur, en
de rede brengt ten slotte hem in de duisternis. Zal hij dan in zich het
geluk vinden? En de waarheid? Kan hij vol vertrouwen zich aan zijn
neigingen overgeven? Het is al evenmin mogelijk. De mensch is alles
eer dan een voortreffelijk wezen. Pascal blijft niet bij algemeenheden,
als hij 's menschen ellendige staat beschrijft. Het menschelijk leven is
een voortdurende illusie. Men doet niet anders dan elkaar bedriegen
en elkaar vleien. Niemand spreekt over ons in onze tegenwoordigheid,
zooals hij spreekt in onze afwezigheid. De mensch is niets dan vein
zerij en leugen èn in zich zelf èn ten opzichte van anderen. Hij
wil niet dat men de waarheid zegt, hij vermijdt haar te zeggen aan
de anderen, en al zijn neigingen, zoozeer verwijderd van recht en
rede, hebben een natuurlijke wortel in zijn hart. Alle menschen

BLAISE PASCAL

187

haten elkander van nature. Men heeft zich zoo goed men kon bediend
van de begeerte om haar aan het algemeen welzijn dienstbaar te maken,
maar het is slechts veinzen en een valsch beeld van de liefde, want
in den grond is het haat. Zoo is de menscb. En . .. zoo is hij niet.
De ellenden zijn de ellenden van een onttroonden koning. Hij is
van hoogere afkomst en bestemming. En beide moet hij kennen, zijn
ellende en zijn grootheid. — Het is gevaarlijk den mensch te veel te
laten zien, hoe hij gelijk is aan de beesten, zonder hem zijn grootheid
te toonen. Het is ook gevaarlijk hem zijn grootheid te laten zien zon
der zijn laagheid. Het is nog gevaarlijker om hem van het een en het
ander onwetend te laten. Maar het is zeer dienstig hem beide voor
te houden. Daarom: „Als hij zich beroemt, verneder ik hem, als hij
zich vernedert, verhef ik hem, en ik spreek hem altijd tegen, totdat hij
begrijpt dat hij een onbegrijpelijk gedrocht is." — En zijn handen
uitstrekt naar de liefde, die verlost. Het besef van die tweeslachtigheid
is noodzakelijke voorwaarde van het geloof. Dan eerst gaat de deur
open voor de waarheid. Alle steunsels moeten wegvallen.
Nergens is dit zoo schoon geteekend als in het onderhoud, dat Pascal
had met M. de Sacy, toen hij eenigen tijd ging wonen bij de eenzamen
van Port Royal, om met deze vromen een godvruchtig leven te leiden.
Met heel zijn hart sloot hij zich bij hen aan. De eenzamen zagen zijn
komst met blijdschap, maar toch ook wel met eenige vrees tegemoet.
Zij vreesden de schittering van zijn genie, dat de geheele wereld be
koorde en meesleepte. Zouden zij hem bevredigen? M. de Sacy voert
dan het gesprek met hem, dat ik in hoofdtrekken hier meedeel. Het
herinnert aan het beste uit de classieke oudheid. — M. de Sacy placht
zich in zijn gesprekken te richten naar hen, tot wie hij sprak. Met den
geschiedvorscher sprak hij over de geschiedenis, met den geneesheer
over de geneeskunst. Zij, die den wijnstok of de vruchtboomen of de
granen verzorgden, vertelden hem wat men daarbij moet opmerken, en
zoo meer. En alles diende hem om dadelijk over te gaan naar God, en
den ander te doen overgaan.. Hij meende dus met Pascal te moeten
spreken over zijn wijsgeerige lectuur. Pascal vertelde hem, dat zijn
meest gebruikte boeken waren die van den Stoïcijn Epictetus en den
twijfelaar 'Montaigne. En hij prees deze beide geesten zeer. M. de Sacy,
die altijd gemeend had weinig deze schrijvers te moeten lezen, verzocht
Pascal toen er hem grondig over te spreken. Pascal beschreef hem nu
Epictetus als den wijsgeer, die het best de plichten van den mensch
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gekend heeft. Hij wil voor alle dingen, dat wij overtuigd zijn van Gods
rechtvaardigheid en ons van ganscher harte aan Hem onderwerpen en
Hem in alles volgen. Zeg nooit, zoo spreekt hij: ik heb dit verloren,
zeg liever: ik heb het teruggegeven. Mijn zoon is dood: ik heb hem
teruggegeven, mijn vrouw is dood, ik heb haar teruggegeven. En zoo
met al het andere. Wij moeten niet begeeren, dat de dingen, die ge
beuren geschieden zooals wij willen, maar wij moeten ze willen zooals
ze geschieden. —
Aan ons staat het in het leven de toebeschikte rol te spelen, haar te
kiezen komt aan een ander toe. Heb alle dagen den dood voor oogen,
en alle kwaad, dat onverdraaglijk schijnt, en gij zult nooit iets laags
denken, en nooit buitensporig begeeren. Ook toont hij op duizend
manieren, hoe een mensch moet handelen. Hij wil dat hij nederig zij,
zijn goede voornemens verbergt, vooral in het begin, en dat hij ze in 't
geheim volbrengt, niets bederft ze zoozeer als ze uit te spreken. —
Ziehier, hoe goed hij de plichten van den mensch kent, maar zie ook,
hoe hij, na zoo goed begrepen te hebben wat men moet, zich verliest
in de aanmatiging van wat men kan. De uiterlijke dingen staan niet
in onze macht, de innerlijke, meent hij, wel. De geest kan niet ge
dwongen worden te gelooven wat hij weet onwaar te zijn, noch de
wil om lief te hebben wat hij weet dat hem ongelukkig zal maken.
Deze twee vermogens zijn dus vrij, en door hen kunnen wij ons van
alle gebreken genezen, alle deugden verwerven, onszelf heilig maken en
vriend van God. —
Die beginsels van een diabolischen trots brengen hem tot andere dwa
lingen: de ziel is een deel van het goddelijk wezen, smart en dood zijn
geen kwaad, dat men zich dus mag dooden, wanneer men zoo vervolgd
wordt, dat men gelooven kan door God te worden geroepen, en nog
andere dingen van dien aard. —
En dan beschrijft hij tegenover dezen man van den plicht den twij
felaar Montaigne. — Geboren in een Katholieke staat belijdt hij den
Katholieken godsdienst en daarin is niets bijzonders. Maar hij wil
zoeken, welke moraal de rede zou voorschrijven zonder het licht van
het geloof, en heeft zijn beginsels in die onderstelling genomen. Hij
redeneert aldus: Hij stelt alles in een algemeenen twijfel, die zich zoo
zeer over alles uitstrekt, dat de twijfel zich zelf meeneemt, d.w.z. dat
hij twijfelt of hij twijfelt, en zelfs, twijfelend aan die laatste stelling,
beweegt zich zijn onzekerheid om zich zelve in een cirkel, die zonder
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rust doorloopt, zich evenzeer verzettend tegen hen, die verzekeren, dat
alles onzeker is, als tegen hen, die verzekeren, dat alles het niet is,
omdat hij niets zeker wil stellen. Hij wil zelfs niet zeggen: ik weet
niet, hij zegt: weet ik het? om zoo de balansen in volkomen evenwicht
te houden. Hij beoordeelt dan ook op goed geluk alle daden der menschen en van de geschiedenis, nu op de eene dan op de andere wijze,
vrij zijn eerste gezichtspunt volgend, en zonder zijn gedachte te dwin
gen onder den regel der rede, die slechts een valsche maatstaf geeft,
verrukt, als hij door zijn voorbeeld de tegenstrijdigheid van denzelfden
geest kan toonen.
Op die geheel vrije manier is het hem onverschillig het in een dispuut
te winnen of te verliezen, daar hij altijd door een of ander voorbeeld
een middel heeft om de zwakheid der meeningen te doen zien; hij heeft
in dien algemeenen twijfel zulk een voordeelige plaats, dat hij zich
zoowel door zijn overwinning als door zijn nederlaag versterkt.
Bewegelijk als hij is, bestrijdt hij van die positie uit met onoverwinne
lijke kracht de ketters hierin, dat zij alleen den waren zin der Schrift
zouden kennen, en vandaar uit slaat hij nog krachtiger de goddeloos
heid neer van hen, die beweren, dat God niet bestaat. Hij vraagt, op
welk gezag zij het wagen te oordeelen over dit soevereine wezen, dat
naar zijn eigen bepaling oneindig is, zij, die geen enkele der geringste
zaken der natuur waarlijk kennen. En hij stelt een groote menigte
vragen, waarop zij geen antwoord hebben. —
Diep onderzoekt hij de wetenschappen. Hij toont de onzekerheid aan
in de meetkunde, die haar termen in het geheel niet bepaalt, zooals
uitgebreidheid, beweging enz., en in de natuurkunde op veel manieren,
en in de geneeskunst in een oneindig aantal gevallen, en in de geschie
denis, de politiek, de moraal, het recht, zoodat men overtuigd blijft, dat
wij heden niet beter denken dan in een droom, waaruit wij bij den dood
ontwaken, en waarbij wij even weinig beginsels van het ware hebben
als gedurende den natuurlijken slaap.
M. de Sacy geloofde zich in een nieuw land verplaatst, en zei in zich
zelf met Augustinus: „O, God der waarheid, zijn zij die deze subtili
teiten weten, u daarom meer welbehagelijk? — Wat heeft men er
aan?" En tot Pascal sprak hij: „Gij hebt u gelukkig verheven boven
de personen, die dronken zijn van de wetenschap, maar wier hart ledig
is van de waarheid. God heeft u teruggeroepen van dit gevaarlijk genot.
Sinds Augustinus God toebehoorde hield hij er mee op. Die spijs voedt
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niet. Men gelijkt op lieden, die slapen en meenen te eten in hun slaap,
de verbeeldingsspijs laat hen even ledig als te voren". —
Pascal complimenteerde de Sacy over de wijze waarop hij wist gebruik
gebruik te maken van zijn diepe kennis van Augustinus, ofschoon weinig
voordeelig voor den armen Montaigne. Hij betuigde, dat hij opgebouwd
was door de soliditeit van alwat hem zoo juist was voorgehouden. Maar
daar hij nog vol was van zijn schrijver, kon hij zich niet inhouden en
zei: „Ik beken, dat ik niet zonder vreugde bij dezen schrijver de trotsche
rede zag aangevallen met haar eigen wapens. En ik zou hem, den vol
trekker van zoo groote straf, met heel mijn hart hebben liefgehad, als
hij de menschen er toe gebracht had niet door nieuwe misdrijven God
te vertoornen. — Maar hij doet als een heiden. Hij houdt zich in de rust,
en loopt licht over de onderwerpen heen, uit vrees er in weg te zinken
door er op te steunen, en hij neemt het ware en het goede naar den
eersten schijn, zonder ze te drukken, omdat zij zóó weinig vast zijn,
dat, als men een weinig de hand toedrukt, zij door de vingers ont
glippen, en haar ledig laten. — De regel van zijn daad is in alles het
gemak en de rust. Hij verwerpt dus heel ver die Stoïsche deugd, die
men schildert met een streng gelaat, woesten blik, borstelige haren, het
voorhoofd gerimpeld en in zweet, in een stijve en pijnlijke houding,
ver van de menschen, in een somber stilzwijgen en alleen op de punt
van een rots, een spookverschijning om kinderen te verschrikken, en
die daar niets anders doet dan in een voortdurend zwoegen de rust
te zoeken, waar zij niet komt. — Zijn deugd volgt de bekoring, en
speelt achteloos met goede of slechte voorvallen, zacht gekoesterd aan
den boezem van de stille ledigheid, vanwaar zij de menschen, die het
geluk met zooveel moeite zoeken, laat zien, dat het geluk daar alleen
zijn zetel heeft, en dat de onwetendheid en de zoete onverschilligheid
twee zachte kussens zijn voor een welgevormd hoofd". —
Het is waar, zegt Pascal verder, dat een Christen uit die wijsgeerige
studies weinig nut kan trekken. Maar hij erkent dat voor hem de
lectuur een geestelijk genot was. En hij verdedigt dit. Het zijn immers
de twee doorluchtigste vertegenwoordigers van de twee beroemdste
secten ter wereld, en de eenigen die in overeenstemming met de rede
zijn. Het is schoon, in de voortbrengselen van den geest de pogingen
van den mensch te aanschouwen om de wezenlijke waarheid te naderen,
ook terwijl men haar ontvlucht, en op te merken, waar men haar be
reikt en waar men van haar afdwaalt. En in beiden ziet hij waarheid,

BLAISE PASCAL

191

maar het is een onvolkomen licht bij beiden. Zij hebben niet geweten
van 's menschen val. De een, die eenige sporen van de eerste grootheid
opmerkt en zijn bederf niet kent, beschouwt de natuur als gezond en
zonder behoefte aan herstel, wat leidt tot een toppunt van trots; terwijl
de ander de tegenwoordige ellende gevoelt en de eerste waardigheid
niet kent, en nu de natuur als noodzakelijk zwak en onherstelbaar be
handelt, wat hem in wanhoop stort om een wezenlijk goed te bereiken,
en vandaar in onverschillige traagheid. Alleen het Evangelie doet ons
de waarheid zien. Het geloof leert: alwat er zwak is behoort aan de
natuur, alwat er sterk is aan de genade. Ziedaar de verrassende eenheid,
die alleen God kon leeren en die Hij alleen tot stand kon brengen, en
die slechts een beeld en een gevolg is van de onuitsprekelijke eenheid
der twee personen in den persoon van den mensch-God. — De Sacy
is vol bewondering voor de manier, waarop Pascal de gedachten schikt,
maar hij vindt dit toch geen lectuur voor ieder, niet ieder haalt het
goud uit de mesthoop. — Pascal meent dat de lectuur van beiden samen
moeilijk kan schaden. Zij schenken de deugd niet, maar verwarren den
mensch in zijn ondeugden, daar de ziel zich door deze tegenstrijdige
krachten voelt aangevallen, waarvan de eene de trots en de andere de
traagheid verjaagt.
Zoo discussieeren zij, hoffelijk en rechtuit en diep, en langs verschil
lende wegen kwamen zij aan hetzelfde doel.
Pascal blijft wijsgeer, als hij Port-Royal binnengaat; een godsdienstig
wijsgeer, die overal rondziet en ook in de dwaling haar deel van de
waarheid zoekt; een strijder-wijsgeer, die met zich zelf in strijd is in
de eerste plaats. Tegen zich zelf spreekt hij het woord: „Weet dan,
trotschaard, wat paradox gij voor u zelf zijt. Verneder u onmachtige
rede, zwijg, stomme natuur, leer, dat de mensch oneindig den mensch
te boven gaat, en verneem van uw meester uw ware toestand, dien
gij niet kent. Luister naar God." God is een verborgen God, die zich
meest verbergt, soms zich openbaart. Geloof is op aarde altijd een
vinden en zoeken, een zoeken en vinden, een instroomen en uitstroomen,
en bestaat nooit zonder bewegelijkheid en tegenstelling. „Er is noodig
een beweging van laagheid, niet van nature, maar van boete, niet om
er in te blijven, maar om naar de grootheid te gaan; er is noodig een
beweging van grootheid, niet van verdienste, maar van genade, na
door de laagte te zijn heengegaan". — Hij wil zich houden, niet aan een
geestelijk mensch, maar aan den werkelijken mensch, aan wat hij
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zelf is en wij zijn, d.i. den levenden mensch. (St Beuve). In het geloof
blijft de tegenstelling van natuur en genade, liefde. Geen van beide
kan ontbreken. In al zijn gedachten is dit te vinden, heel eenvoudig en
duidelijk in deze: „Een persoon zei me eens, dat hij een groote vreugde
en vertrouwen had, als hij uit de biecht kwam. Een ander zei, dat hij
in vrees bleef. Ik dacht daarop, dat men van deze twee één goede zou
maken, en dat elk te kort kwam hierin, dat hij niet het gevoel van den
ander had. Dat gebeurt dikwijls zoo in andere zaken".
Het is al te gemakkelijk dit te verklaren uit Pascal's bewegelijke natuur,
zijn scherp, levendig verstand, zijn oprechtheid. Voor een deel is de
verklaring juist; dit alles zet er een stempel op. Maar er is meer in,
het is immers een wezenlijk bestanddeel van alle geloof, althans van
het Christelijk geloof. Het geloof kan nooit gereed, nooit rustig zijn,
het is steeds in beweging. (Jaspers). In het eindige wordt het oneindige
nooit bereikt. Misschien drukt dit zinnetje het zuiverste uit wat er
subjectiefs was in Pascal's geloof: „Ondanks al onze ellenden, die ons
raken, ons de keel snoeren, hebben wij een instinct, dat wij niet kunnen
onderdrukken, en dat ons verheft."
Twijfel? Zeker was er twijfel bij Pascal; hoe had hij anders zoo vol
kunnen zijn van Montaigne; hij zou instinctief zich hebben afgewend,
als er niets van hetzelfde in hem had geleefd. Maar geheel vreemd was
hem twijfel-zucht; in zijn twijfel was het geloof. Hij neemt de steunsels
weg, slaat de zelfverzekerdheid neer, opdat er geloof zij. Of mogelijk
is dit te opzettelijk gezegd; hij vond, ontving zijn geloof, toen de steun
sels wegvielen. En nooit heeft een mensch met meer warmte en eerlijker
getracht anderen te winnen voor wat hem gegeven was. Het geloof,
lees ik, was in die dagen in de harten der meesten gedoofd. Het weten
verblindde, en men was moe van den godsdienststrijd. Pascal wil de
verhevenheid en de waarheid van het Christendom weer doen zien, en
hij doet het in een „apologie", die niets apologetisch heeft, en daardoor
juist wint; hij wint menschen door zijn hart, waarin het hart van het
Christendom klopt.
Met het laatste raak ik nog een andere trek van zijn geloof aan. Liefde
is er een kenmerk van, niet als een algemeene eisch, maar als iets, dat er
in besloten is en van zelf zich richt naar de werkelijkheid. Weinigen weten
als hij te komen in de ziel van anderen. In zijn gedachten vereenzelvigt hij
zich soms zoozeer met hen, dat men nauwelijks weet, of hij hen of zich
zelf bedoelt. Hun twijfel is zijn twijfel, hun ellende zijn ellende. Hij is
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nooit van boven af, hij sluit zich bij hen aan, er is gemeenschap. En hij
erkent ook geen geloof, waarin niet een begin van liefde is; daar is
zijn waarmerk, of ten minste een van zijn waarmerken. Die liefde is
van God, en leidt naar God, zij is boven de natuur, maar daalt door
het geloof in haar neer. De wijsgeer, Descartes, zei: ik denk, daarom
besta ik; Pascal zei: ik weet, dat ik ben, want ik heb iets lief. Dat is
het ware zijn. Het is een zonderlinge verdooving van den geest, dat
wij meestal, om de illusie van leven te hebben, afstand doen van het
zijn in den vollen zin van het woord, het zijn naar de waarheid van
onze natuur. Pascal zelf wist, wat het in had om het hatelijke ik den
teugel aan te leggen, d.w.z. niet den persoon, de ziel, maar het ik, dat
zich tot centrum, afgod maakt. Heldhaftig streed hij met dat ik; vaak
een groot woord, wij strijden niet zoo veel tegen ons zelf, maar bij
hem was het zoo. „Alle lichamen te zamen en alle geesten te zamen
en al hun werken zijn minder waard dan de geringste neiging der liefde.
Zij is van oneindig hoogere orde." Het is de liefde, die leeft van liefde
en niet van diensten en weldaden. Zij is een gave, en zij is nooit zonder
het kruis.
Pascal's Christendom is bovenal in Le mystère de Jésus. Daar haal ik
niet uit aan; elke aanhaling is een neerhaling. Alleen dit woord van
Brunschvicg er over: „Nergens misschien schittert op een dieper tref
fende manier het eenige en onvergelijkelijk karakter van het Christen
dom".
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XI
HET KRUIS
Du sprichtst mit Israël: Friede, Friede! und ist
doch kein Friede. Sprich lieber mit Christo:
Kreuz, Kreuz! und ist doch kein Kreuz. Denn so
bald ist das Kreuz nicht mehr Kreuz, als du
fröhlich sprichst: Gesegnetes Kreus, unter allem
Holz ist dir keines gleich!
(Luther; uit v. Bakel, Circa Sacra)

Geen dogmatische studie over het kruis heeft men van mij te verwach
ten. Ik beproef slechts den zin voor mij zelf en een enkele ander te
verhelderen en ons nader te brengen. Als ik begin met Heynsius' be
rijming van psalm 42 omtrent het jaar 1600, dan weet ik wel, dat
daarin van het kruis geen sprake is. Maar ik hoorde er iets in, dat wij
in onze dagen nauwelijks nog vernemen, den zwaren en toch innigen
klank van een al-doortrekkend geloof, dat aan de kruis-gedachte na
verwant is.
Gelijck een hert, van loopen seer mismaeckt,
Met grooten dorst hygt na de koele beken:
Soo gaet myn siel vast hygen ende snaeckt
Na dy, myn God, om eens met dy te spreken.
Zy sterft van dorst, en wenst te mogen gaen
Naer haeren God, den vader van haer leven:
Wanneer sal ick verschijnen, ende staen
Voor zijn gesicht? Wie sal my toch dat geven?
Myn siele breeckt in 't lyf, en stort sich uyt
Als ick gedenck, hoe dat ick placht te treden
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Omringt van volck, en ginck met bly geluyt
God in zijn huys opofferen gebeden.
Maer waerom ist, myn siele, dat ghy beeft,
En woelt soo seer? En wilt geen druck bewysen
Om dynen God, die niet te min noch leeft:
Iae sult hem sien eer langen tyt, en prysen.
Myn God, myn siel verslaet sich, daer ick gae,
En denck op dy: nu dat ick moet gaen dwaelen
Eylaes, alhier, verr' over den Iordaen,
Aen Misars berg, end over Hermons paelen.
Alwaer dat sich den eenen afgront stort,
En met gedruys den anderen gaet tergen:
Soo dat het schuym van dyne sluysen wort
Omhoog geperst, schier hooger als de bergen.
Alwaer dat oock dyn stormen altemael
Gaen over my, met vreeselicke baeren:
Maer niet te min, den adem die ick hael,
En mynen geest begint sich op te klaeren.
Om dat ghy weer my dyne goedigheyt
By daege toont: en als de nacht komt daelen,
My stoffe geeft, om dyne soetigheyt
O vader van mijn leven te verhaelen.
lek sal op God, de rots daer ick op bouw,
Dan uyt de borst eens roepen, ende spreken:
Waerom sit ick in desen grooten rouw,
En sullen my mijn vianden verbreken?
Het is een wont, een doodwont, die my dringt
Tot aen het merg, als ick moet hooren vraegen,
De vyant die my vreeselick omringt,
Waer is de God, die ghy placht na te jagen?
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Maer waerom ist, myn siele, dat ghy beeft,
Dat ghy soo woelt? En wilt geen druck bewysen
Om dynen God, die niettemin noch leeft,
En sult eerlang hem met een jeuchdig aensicht prysen.
Afwijzing of ontkenning van het kruis is het eerste en hoogst natuur
lijke bij ons; wie anders zegt, weet niet wat hij zegt. In het Mattheusevangelie lezen wij, dat Petrus bij de aankondiging van het lijden tot
Jezus zegt: „Heer, wees u genadig: dit zal u geenszins geschieden!" —
In schrik is aan Petrus dit woord ontvallen. Volstrekt onbegrijpelijk is
hem wat Jezus juist gezegd heeft, dat hij moest heengaan naar Jerusalem, en veel lijden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden,
en gedood worden ... Hij hoort niets meer; snel neemt hij hem ter zijde
om hem niet tegenover de andere leerlingen te beschamen, maar het
moet er uit, de berisping, bestraffing: Wees u genadig, Heer, dat kan
niet, dat zal niet! Deze Petrus hoort bij ons. Hij spreekt zooals wij
zouden spreken; zooals wij dagelijks spreken. Daar troosten wij elkaar
wel mee. Wij verzachten: ge moet het niet zoo donker inzien, er zijn
lichtpunten, hier en daar. De goedhartigheid geeft dat in; goedhartig
heid is waarlijk niet de hoogste deugd; zij kan zelfs wreed zijn, als ze
zoo duidelijk toont de werkelijkheid niet te verstaan; maar minachten
doe ik haar niet. Op zijn tijd en plaats is het wijsheid zoo te spreken.
Het is goed tegen ons tobben en bezwaar-maken; er is een opwekking
in tot activiteit. —
En er was bij Petrus toch wel iets meer in die woorden. Schrik, ont
zetting greep hem aan. Zoo iets gruwelijks moet onmogelijk zijn. Even
vooraf gaat de belijdenis, de vreugdevolle belijdenis op de vraag: „Maar
gij, wie zegt gij, dat ik ben?": „Gij zijt de Christus, de Zoon des leven
den Gods." £n hij veel lijden van de oudsten en overpriesters en schrift
geleerden, en gedood worden? De kreet van Petrus is een protest, zooals
Job protesteert tegen het lijden van den rechtvaardige: „Ik ben on
schuldig! Ik acht niet mijn bestaan! ik versmaad mijn leven! — 't Is
alles één —; dus besluit ik: onschuldig en schuldig vernielt Hij."
„Heer, wees u genadig; dat zal u geenszins geschieden." De vurige
apostel kan er geen vrede mee hebben. En als wij zoo zijn woord
mogen nemen, dan staat het niet aan ons er hem hard over te vallen.
Misschien zijn wij er nog niet aan toe. Wij staan niet boven Job, en
niet boven Petrus, die in hartstochtelijke liefde zijn meester voor het
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lijden wil bewaren. Daarvoor is noodig zóó groote moed en eerlijkheid,
zoo veel geloof ook, al is het dan niet geloof in al zijn volheid, maar
waar vindt ge dat? Het is een geloof, dat „neen" zegt tegen al de ellende,
misère, smaad, vernedering, onrecht, zonde der wereld. Is dat geen
geloof? Wij moeten het geloof niet te lijdelijk maken; geloof is niet,
dat wij maar berusten en vertrouwen en ons kruis dragen; ja, dat ook,
en er is veel kracht voor noodig; maar nooit is het enkel dragen; er is
altijd een belofte in, een uitweg en daardoor leven, stuwkracht. In Job
is een verhevenheid en fierheid van geloof, waarvoor wij buigen. Van
een Christen wordt ook niet gevraagd, dat hij willoos zijn kruis zal
opnemen of zelfs zijn kruis als kruis zal liefhebben; hij mag er voor
huiveren, terugschrikken. De vereering en liefde van een Christen gaan
niet uit naar het lijden, het kruis in zich zelf, maar naar Hem die stierf
aan het kruis. Ook bij den besten Christen zal die huivering, schrik
voor het lijden zijn. Een zoo goed Christen als Augustinus zei: „Wee
mij! Heer, heb medelijden met mij! Wee mij! Zie, mijne wonden ver
berg ik niet. Gij zijt mijn arts, ik ben de zieke. Gij zijt barmhartig, ik ben
ellendig. Is het menschelijk leven op aarde niet een voortdurende be
koring? Wie zou zich last en moeite wenschen? Gij beveelt ze te ver
dragen, niet te beminnen. Niemand bemint, wat hij verdraagt, alhoewel
hij het verdragen bemint. Alhoewel hij immers zich verheugt te ver
dragen, zoo wil hij toch liever, dat niet ware wat hij verdraagt. Voor
spoed wensch ik in den tegenspoed; tegenspoed vrees ik in den voor
spoed. Waar is hier het midden, waar het menschelijk leven geen
bekoring is? Wee het geluk dezer wereld nog eens en nog eens door
de vrees voor tegenspoed en het bederf der blijdschap! Wee over de
tegenspoeden der wereld, driewerf wee! door het verlangen naar voor
spoed en omdat de tegenspoed zelf hard is en het geduld verbreekt!
Is dus niet het menschelijk leven op aarde een bekoring, zonder
tusschenpoos?" —
Hoe ver is hij hier af van de onaandoenlijkheid, die alles overwonnen
heeft of meent alles overwonnen te hebben. En hoe dicht staat hij bij
den bewegelijken Petrus!
De schrik van Petrus, wij moeten hem verstaan. En daartoe moeten
wij ons niet bepalen tot algemeenheden. Wij moeten ons indenken in
de verlatenheid, de vernedering, de hoon, het onrecht, het lijden, waar
van de laatste hoofdstukken van het Evangelie ons het aaneensluitend
relaas geven, zonder respijt. Daar is in die weinige bladzijden opge-
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hoopt alle ellende der wereld: vijandschap, hard, wreed, onverbiddelijk;
ontrouw van vrienden die uiteenstuiven en verdwijnen, de wispelturige
menigte, die zich laat opzweepen, de rechter die van recht niet weet,
onverschilligheid die toeziet of het bevel volvoert; het einde: het kruis.
Het is alles sober geteekend, maar gij ziet het: dat is de ellende der
wereld, waarin Christus binnengaat. —
Wij kunnen echter ook op andere wijze het ons aan het hart brengen.
Diezelfde wereld bestaat nog, overal, rondom ons en in ons. Ik las
een bundel verhalen: Uit het leven, van Ary Vrins. Zij zijn geschreven,
schijnbaar koel, uit de verte, alsof het er enkel om te doen was aanteekeningen te maken over het leven, zooals wij dat om ons heen
kunnen waarnemen. Hij toont geen gevoeligheid, hij stelt er zich niet
boven. Rustig, onbewogen lijken de verhalen voort te vloeien. Er is
ook nergens overdrijving. Juist daardoor misschien heb ik nooit of
zelden zoo sterken indruk gekregen van het schrijnende en troostelooze,
dat er is in veel menschen-bestaan, en het armzalige, banale, dat er is in
ons menschen.
Het ligt niet aan de onderwerpen. Er is niets buitengewoons in, het
gebeurt dagelijks, en is dagelijks gebeurd. De titels zeggen het al, b.v.
Een buitenkansje, Een huwelijk, Een warme dag, Een eenvoudige ge
schiedenis, Kinderen. Maar er is in al dat gewone een druk, die beklemt.
Het zijn mannen, die een buitenkansje in de loterij hebben en van
kroeg tot kroeg trekken om zich zelf te vergeten en een valsche glans
in het leven te vinden. Het begint zoo met den hoofdpersoon: „De
angst van gesnapt te worden, dat hij te laat aan zijn werk kwam, en
de vreugde van eindelijk eens een prijsje uit de loterij te hebben ge
trokken, deden er hem geen acht op slaan, dat hij telkens in diepe
plassen trapte, zoodat zijn oude, bruine broek weldra van onderen tot
boven vol rood-bruine slijkspatten zat. Evenmin voelde hij de ijskoude
regendroppels, die een scherpe oostenwind hem in het aangezicht
zweepte." En het slot is, als hij thuiskomt: „Zijne vrouw had nauw
lettend zijne bewegingen gevolgd. Toen zij bemerkt had, dat het donkere
lichaam niet meer bewoog, was :'ij naar den stoel gegaan, waarop de
jas lag, om het geld er uit te halen, want zij had reeds van het buiten
kansje gehoord. — Zij keerde alle zakken om, doch er rolden slechts
eenige centen uit." —
Of het verhaal van een ouden, afgejakkerden man, die overal te veel
is en maar voortsukkelt tot het einde komt. — Deemoedig zegt hij tot
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zijn ouden patroon: „Nog een woordje als-je-blieft, Meneer." „Nee Jan,"
antwoordde de heer Dof, ,,'t spijt mij wezenlijk, maar ik kan niets voor
je doen, maar ... hij kreeg een invallende gedachte, en vervolgde met
zelfvoldoening. . . „je hebt een negotie in schrijfbehoeften, welnu geef
me dan een doosje Perry-pennen, van die lange bruine, en kom verder
een paar maal in 't jaar hooren, of ik iets noodig heb." Of Een een
voudige geschiedenis, het verhaal van een vrouwenleven; een huwelijk
ging over, omdat het met haar geld niet bleek mee te vallen; zij brengt
haar dagen door met een oudere, achterdochtige vriendin, en familie
uit de Oost komt een thuis bij haar zoeken, en zij weten haar uit het
dorp, waar zij toch wel liever bleef, mee te krijgen naar de stad; om
de kinderen doet ze het, die ze niet kan missen. Zij gaat. „Met een
gevoel van treurigheid dacht ze aan het eentonige, saaie leven, hetwelk
ze geleid had, en toch was ze weemoedig gestemd bij de gedachte, dat
het zou veranderen. Door het slechte weder kwam niemand naar buiten
om haar te zien vertrekken. Aan de overzijde verschenen echter eenige
gezichten voor de ramen. De huisjes werden kleiner en kleiner, het kerk
torentje verdween achter eenige dikke stammen, en toen het rijtuig
voorbij een kromming was, zag zij nog slechts rijen vochtige boomen,
druipend van het nat, die hunne verlepte bladeren in het geelachtige
slijk lieten neervallen. —
Zelfs over „Kinderen" ligt dat waas van droefgeestigheid en armoe.
Twee meisjes brengen vader eten, in hitte en stof. De oudste vindt
een dubbeltje. Zij ziet reeds eene opstapeling van gemeen suikergoed
en onrijpe harde vruchten. Zij voelt de pijn van het loopen niet meer.
Gauw, en dan de heerlijkheid. Kleine Anna, die haar bij de jurk vast
houdt, waggelt mee als een gansje door het stof. Als ze dan bij vader
zijn, bekruipt haar de lust, het geldstukje te aanschouwen, en zij opent
even de vingers, en kijkt in de holte. „Wat heb je daar?" — vraagt
vader. „O, niks, vader." „Nou, laat maar eens kijken." Aarzelend ver
toont ze het dubbeltje. „Zoo, hoe kom je daaraan?" vraagt hij met
een blij gelaat. „Gevonden, vader." „Jongens, dat is ook een meevaller
tje," zegt hij tegen zijn ouden kameraad. „Komaan, daar mosten we
eens een glaasje van gaan drinken; die stof hindert me al lang in mijn
keel." De twee mannen stonden op, en het kind zag hen met tranen
in de oogen „Het bruine Hert" binnengaan. En zoo op veel bladzijden.
„Uit het leven." Dat is . . . de wereld. „De wereld fraey vermomt,
hoe schoon dat zij magh schijnen, En is niet anders als een doolhof,
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een woestijn, een rasernij, een kuyl, een pijnbank om te pijnen."
Moest Petrus niet schrikken? Zijn Heer en Meester zou de last van
die wereld dragen en het kwaad en de schuld? Hij zou heengaan en
veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden,
van al de brave menschen, die zich zelf rechtvaardig achtten, van al
de wreede achtbaarheden? „Weer, dat zal u geenszins geschieden!" £n
het zou toch geschieden. Dat moest Petrus nog leeren verstaan. Er
moet veel gebeuren, voordat een mensch dat werkelijk verstaat. Daarom
treft Jezus den leerling met dat felle woord, zoo streng, dat hij er wel
geheel door in de war en verslagen moest zijn: „Ga weg achter mij,
Satanas, gij bedenkt niet de dingen die Godes, maar die der menschen
zijn." De arme apostel met zijn vurig idealisme: Satanas! Daarmee is
hij niet verstooten. Hij blijft de leerling, hij gaat mee naar Jerusalem,
hij zal alles zien, en nog niet begrijpen, tot later. . .
Jezus is de eenzame, en de onbekende, zelfs voor zijn leerlingen, die
hem volgen en hem hooren en altijd met hem in aanraking zijn. Het
is de eenzaamheid van het kruis, van het licht, dat in de duisternis
scheen, en de duisternis heeft het niet begrepen. Het lijkt hoogst won
derlijk, dat ook de leerlingen vreemd aan hem bleven. Bij een wijsgeer
zou dat ondenkbaar zijn. Zijn volgelingen nemen zijn gedachten in zich
op, en niet alles moge hun dadelijk duidelijk zijn, zij hebben toch de
hoofdzaak gevat, en zullen zich daarin niet vergissen. Niet zoo bij
Jezus. Vooral het Johannes-Evangelie doet dat gevoelen. Toen in het
bekende verhaal Jezus sprak met de Samaritaansche vrouw over het
levende water, verwonderden zich de leerlingen: Jezus, die sprak met
een vrouw; dat was beneden zijn waardigheid. Maar geen van hen
durfde het uiten, door te vragen: Wat verlangt gij van haar? Of:
Waarover spreekt gij met haar? En als nu de vrouw heengegaan is,
en haar stadgenooten er bij gaat roepen, komen de leerlingen tot hem.
Hebben ze gezien, dat hij vermoeid is? Vinden ze, dat hij rusten moet
en zich verkwikken? Eerbiedig komen zij nader en eerbiedig spreken
zij hem toe: Rabbi, meester, eet... Zij laten zich wel aan hem gelegen
liggen, zij zijn bezorgd over hem, omdat hij vermoeid is; zooals Petrus
in zorg is bij de aankondiging van het lijden. En het antwoord van
Jezus is ook dan een verwijt, een terechtwijzing, ja een uiting van
teleurgestelde droefheid; hoe hartelijk zij zich ook mogen toonen. —
Wat spreken zij van spijs dit oogenblik, nu zijn ziel vervuld is van
gedachten, die tot de verste toekomst reiken. Nu voor het eerst kwamen
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de Samaritanen hem tegemoet; nu was er het diep ontroerende, dat
zijn woord niet enkel zou gaan tot de Joden, maar tot alle volken. —
Niet dit was het, dat zij over spijs spraken; leerde hij niet bidden:
Geef ons heden ons dagelijksch brood? Ging zijn ziel niet uit naar de
armen en vermoeiden en belasten? Neen, geen minachting van het
lichamelijke en stoffelijke lezen wij er uit. — Maar dit was het, dat
hun geest niet met hem meeging; dat de ontroering die hem aangreep,
hen onbewogen liet; dat zij geen gemeenschap met hem hadden. Daarom
wijst hij hen af: „Mijne spijs is, dat ik doe den wil desgenen, die mij
gezonden heeft, en zijn werk volbrenge." —
En heenga naar Jerusalem, en veel lijde . . . I n d a t l a a t s t e a l l e r m e e s t
zou hij hun een onbekende zijn. Zij mogen zich verwonderen en een
oogenblik ergeren ook, als hij met een Samaritaansche vrouw spreekt;
zij mogen de kinderen weren die hij tot zich trekt; en bij de zalving in
Bethanië mogen eenigen aanstoot nemen: „Waartoeditverlies?" Dat alles
is niets bij wat er in hen om moest gaan, als Jezus zijn lijden aankondigt.
Dat gaat buiten hen om, dat raakt niets in hen aan, of het moest zijn,
dat het ongeduld wakker werd. De gedachte wekte hun diepe ergernis.
Smaad, vernedering, smart, druk . . . dat is immers wat 'n mensch harts
tochtelijk ontwijkt, of ook gedwongen ondergaat, en misschien gaat hij
er bij onder. Is tegenslag niet iets, waarvoor wij ons schamen? En is
daardoor meelijdend beklagen niet soms het bitterste van alles? Macht,
eer, ijdelheid zijn geweldige factoren in de wereld der volken; macht,
prestige gaan boven alles; en als het niet zoo is, dan is de oorzaak vaak
machteloosheid, en niet dat men het kruis kent en zijn liefde. In de
wereld van ons kleine ik is het hetzelfde. Wij zoeken wat ons behaagt,
en ieder heeft wel iets waarop hij zich verheft. Daarom worden wij licht
onwaar, als wij over het kruis spreken. Het zit heel diep in ons, dat
wij het kruis niet willen. En dan maken wij er iets lafs en flauws van,
dat men de dingen moet nemen zooals ze zijn, en zijn last maar moet
dragen. Wij beseffen den zin van het kruis niet. Ik geloof, dat wij slechts
in heel zeldzame oogenblikken iets van dien zin beseffen, en die godde
lijke beteekenis bevroeden. Want, ja, die goddelijke beteeknis is er;
geen Christendom zonder het kruis, zonder hem die heenging naar
Jerusalem en veel moest lijden. Dat wil niet zeggen een jammerend
Christendom; laat het gemoed open zijn voor wat er van Gods glorie
straalt in deze wereld in kinderoogen en in ontroerende schoonheid en
in liefde die gij vindt; laat het als een stille stroom van optimisme
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door onze ziel gaan. En het wil niet zeggen, dat goddelijk is wat in de
genoemde verhalen van Ary Prins wordt beschreven; integendeel; maar
wel kan er iets goddelijks in zijn zich daarin te begeven en weerzin en
mededoogen te voelen, en liefde, die zich verbindt met die kleinen en
ellendigen; zooals wij toch wel merken bij die slechts in schijn on
bewogen verhalen. — Er is in lijden het grootsch-verschrikkelijke. Ook
het grootsche, waarbij wij ons weten op heiligen grond. Een groot,
scherp, alles-verscheurend verdriet dwingt eerbied af, als van iets van
hoogere orde, een teeken, dat een mensch gemoed heeft, een persoon
is, een ziel bezit, want het kenmerk van een ziel is, dat zij lijden kan.
Slechts daar kan verscheurd worden, waar iets is, dat bestand heeft.
En al zullen wij het met veel voorzichtigheid zeggen, welbewust, dat
het geen alledaagsche waarheid is, en dat wij er vaak te klein voor zijn,
en ook te zwak, het is het tragisch voorrecht van den mensch te kunnen
lijden aan de ziel. Zoo verstaan wij bij tijden een weinig den zin van
het kruis. En worden wij ontvankelijk voor Christus' aankondiging van
zijn lijden. Wij beginnen dit hoofdstuk van het Evangelie te begrijpen;
beginnen!
Machtige woorden zijn het, die daar tot ons komen, woorden die doen
beven. „Ga weg, achter mij, Satanas . .En: Zoo iemand achter mij
wil komen, die verloochene zich zelf . . . Want zoo wie zijn leven zal
willen behouden, die zal het verliezen, maar zoo wie zijn leven zal
willen verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. — Wat baat het
den mensch, zoo hij heel de wereld wint, en hij lijdt schade aan zijn
ziel? — Machtige, harde woorden; wij zijn er niet aan toe. Maar er
boven uit is het lichten der liefde, en een belofte is er in geborgen. Want
wij verstaan het geheel verkeerd, als wij er in lezen een eisch om zich
zelf weg te doen. Immers: die zal zijn leven behouden, behouden met
hem, door hem. Verliezen—behouden zijn de twee polen waarom zich
het Christendom beweegt. —
Bij niemand is dat laatste zoo duidelijk als bij Paulus. Altijd, in al wat
hij schrijft, is er die tegenstelling. Als hij juicht is hij tegelijk zich
van het kruis bewust. Hij weet steeds van de wet in zijn leden, die
strijd voert met de wet van zijn gemoed. Soms schijnt er alleen het
eene te zijn. Soms vloeit hij over van blijdschap, waardoor al het
andere weggevaagd wordt en als niet bestaat. „Indien iemand in Christus
is, die is een nieuw schepsel: het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles
nieuw geworden." — Aldus in het hoofdstuk over hoop en blijdschap,
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de verzoening der wereld. — „Wij hebben dan altijd goeden moed.
Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Daarom
beijveren wij ons ook om hem welbehagelijk te zijn. Want de liefde
van Christus dringt ons." — En daarvan moet hij meedeelen uit het
boordevolle hart: „Van Christus wege derhalve zijn wij gezanten, alsof
God door ons vermaande; wij bidden van Christus wege: Laat u met
God verzoenen." Het middelpunt is dat woord van den nieuwen mensch.
En zoo het bekende: „Niet meer ik leef, Christus leeft in mij." — Maar
er zijn andere tonen. Er zijn oogenblikken, dat hij zijn zwakheden
voelt en niets dan zijn zwakheden, met Christus gekruist. „En opdat
ik mij niet zou verheffen .. . zoo is mij gegeven een doorn in het vleesch,
een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet
zou verheffen. Drie maal heb ik den Heer gebeden, dat hij van mij
mocht wijken. Maar hij heeft tot mij gezegd: „Mijne genade is u
genoeg; want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht." —
En de tegenstelling blijft. „Onder kwaad gerucht en goed gerucht; als
verleiders en nochtans waarachtig; als onbekenden en nochtans bekend;
als stervende en zie, wij leven; als getuchtigd en niet gedood; als
als droevig zijnde doch altijd blijde; als armen, doch velen rijk makende;
als niets hebbende en nochtans alles bezittende." — Het eerste kunt gij
hier niet bij wegdenken; het is er vast aan verbonden, de voorwaarde
voor het tweede. Daarom zijn zijn brieven ook geen geregeld betoog,
waarin het eene op het andere volgt, dit zoo en dus ... Er is het
plotselinge en het hakkelende, afgebrokene. Toen hij in Athene sprak
tot de Grieksche wijsgeeren zeiden zij: Wat moet die stamelaar? Dat
was niets voor hun geregelden, redeneerenden geest. Den Grieken
was het kruis een dwaasheid. — En die dwaasheid zal altijd in het
Christendom blijven; maar voor God is zij waarheid. In die dwaasheid
is de gemeenschap van lijden, in haar de gemeenschap van schuld, in
haar behoud van den mensch, die aan zichzelf wanhoopt. —
Novalis schreef in zijn dagboek al zijn wankelen, zijn vrees, zijn ont
moediging neer. Wat een stumperig Christen vond hij zich zelf! En
wij voelen er in de warmte van een geloof, dat opwaarts wil, en
zijn God vindt in de onrust en bij het kruis. — Hij was ziekelijk, is
jong gestorven. Zoo spreekt hij met zich zelf: „Er is oneindig veel
onbekend ongeluk, maar er zijn zeker ook oneindig veel onbekende
weldaden Gods. Ik wil niet meer klagen, ik wil blij mij verheffen, en
tevreden zijn met mijnen levensloop. Eén oogenblik dat God mij ge-
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geven heeft, weegt op tegen jarenlang lijden. Alle angstigheid is van
den booze; moed en blijdschap zijn van God. Wat is één angstig uur,
één pijnlijke nacht, één maand van droefheid tegen de lange eeuwig
heid. — Slechts geloof, Heer, en vertrouwen." — Hij denkt dan verder
aan de liefde van de zijnen: „Je hebt zoo veel geliefden en je geniet
zoo weinig van hun liefde. De liefde moest eigenlijk de ware troost en
het ware levensgenot van den Christen zijn." Klaagt dan weer: „Wan
neer maar niet de lichamelijke onrust altijd tot onrust der ziel werd.
Smeek God om Zijn bijstand, dat Hij u helpe de angstige gedachten
te verjagen. Heeft men God in het hart, dan tobt men niet. Men heeft
één groote verheffende gewaarwording in de ziel. Uit goddelijk ge
zichtspunt zijn er geen wolken; er is slechts één glans, één heerlijkheid."
En hij spreekt zich zelf toe: „Stel je voor, dat je voor je zelf een vreem
de was en je moest nu je zelf troosten, zou je dan niet dikwijls zeggen:
Wees nu geen kind, de bangheid gaat voorbij, een man, een Christen
moet die bangheid een oogenblik verdragen. Past dat den Christen
kleinmoedig te zijn? Heb je niet één vonkje fierheid en schaamte in
't hart? Schaam je, groote mensch, voor je zelf!" — Dat is niet ver
heven, niet forsch, eerder soms de stem van een klagend kindje. Hij
was ook zwak en ziekelijk, en daarom zijn het geen woorden voor
ieder en altijd, in alle omstandigheden. Maar toch zijn ze zoo menschelijk. Is ten slotte de sterkste zóó ver van de zwakste?
In een wel heel pessimistisch boek 1 wordt beschreven het sterven van
een erbarmelijk, belachelijk, overbodig mensch; de familie is recht op
gelucht, als hij heengaat, al zegt men dat zoo niet. Hij sterft, alleen
in zijn kamertje. En dan staat er: Op dit uur waren er ook, alom,
menschen die verschenen voor het aangezicht van den dood; zij, die
zich zelf bestuurd hadden naar beginsels, en zij, die week zich hadden
overgegeven aan toevalligheden; zij, die zich om niets hadden ge
marteld, en zij, die geen andere zorg hadden dan genieten; zij, die het
kwaad hadden gedaan en zij, die het niet hadden gedaan; allen, wan
neer zij kwamen in het gezicht van den Grooten Muur, kregen onder
elkaar een gelijkenis, die een bekentenis was. Men zag niet goed meer,
waarin zij verschilden en hadden verschild van elkaar. — Hij was
onder hen, ergens, nagenoeg gelijk aan ieder van hen, daar zij allen
bijna hetzelfde gelaat hadden; niet veel hooger dan de schurken en
misdadigers, niet veel lager dan de helden en uitblinkers.
1

Montherlant, Les Célibataires.
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Plotseling ontwaakte hij, verschrikt. Dat was niet meer de man van de
kleine gewichtigheid en de slappe hoop; het was een ander. Koude
handen hadden zich op zijn handen gelegd, maar nu voelde hij dit
niet meer; hij had dit alles achter zich gelaten. — Plotseling riep hij
met een schrikkelijke stem: „Madame Mélanie, blijf. Ik wil niet alleen
sterven." — Een erbarmelijke, bijna nog belachelijke uitroep op het
laatst; en geen Christendom, maar toch niet zóó ver van het kruis en
van de liefde, die spreekt: „Ik zal met u zijn tot de voleinding der
wereld".
Des Kreuzes Schatten fallt auf unser Toben,
Und Tod und Wunden hangen an ihm da;
Ganz aufgefangen und ganz aufgehoben
Des Menschen Nein in Gottes groszem Ja.
Des Kreuzes Schatten fallt auf unsere Feste;
Weltuntergange sind hier überhöht,
Denn nicht von dieser Welt stammt dem das Beste,
Dem Gottes Tod für Gottes Liebe steht.
Und alle Angst, von Fest und Werk betaubt,
Ist überwunden und vorweggenommen;
Ergebung, die in Gottes Willen bleibt
Versöhnt die Sünde und verzeiht den Frommen.
(Qustav £. "MUller, Sinnbilder)

