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Olrsprululij/a littl:
"DER WALDGANG"

INLEIDING

Ernst Jünger's uitvoerig essay Der 'Waldgang, waarvaD de
vcrtaling hier aan de Nederlandse lezers wordt aangeboden.
is in 1951 verschenen. en heeft in de Duits sprekende
landen reeds veel stof tot discussie geleverd, Terecht naar
île. Meen. want ook ik houd het vaar een der belangwektcndste geschriften van de laatste tijd. en stellig ook. voor
ccn van Jünger's allerbeste werken.
Een zeer begaafd schrijver brengt hier met grote nadruk
datgene Daar varen waar in de huidige situatie alles om
schijnt te gaan draaien en dat wij in de volgende twee punten kunnen samenvatten:
1. Om een werkelijk sucees te behalen in de wereld der
tijdelijke dingen. en ook reeds am er zich alleen maar te
kunnen handhaven. heeft de mens een fundament nodig
buiten de tijd; alleen dan kan hij namelijk zijn angst (die
in wezen doodsangst is) overwinnen. en wordt hij onaantastbaar tegenover tijdelijke machthebbers en de verschrik·
kingen die dezeo kunnen uitdenken.
2. Dit Mag niet onta·a rden in een zuiver beschouwelijke
hauding die zieh van de wereld niets aantrekt. Dit kan

niel. zegl Jünger. "orndal . hel verschrikkelijk lijden van
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de millioenen die zieh in slavernij bevinden ten hemel
schreit. De afgrijselijke stank van de grote moordinstallaties
hangt nog altijd in de lucht. en door geen zelfbedrog kan
men daaraan ontkomen."
Ik geloof dat heel wat tijdgenoten met mij deze beide punten uit het diepst van hun hart zullen kunnen beamen.
Voor wie eerlijk. en zonder oogkleppen Jeeft is de weg der
zuivere bescbouwing afgesneden. Maar de alleen maar op
aardse .vooruitgang' gerichte verbeteringszucht beeft zich
nog erger gecompromiueerd; op tal van punten heeft ze tot
resultaten geJeid °die precies tegenovergesteld bleken aan
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de verwachte, en tegen de toen opgestoken tijdsstormen is
ze over het algemeen niet bestand gebleken. Zij die nog een
der vormen van het Christelijk geloof beieden hebben zich
hierin, zoals ook Jünger constateert, doorgaans beter kunnen handhaven. Hoe het de anderen vaak te moede moet
zijn geweest blijkt aan tragische voorbeelden als Stefan
Zweig of Klaus Mann, die uiteraard niet alleen aan uiterlijke, maar vooraI ook aan innerlijke gevaren te gronde

zijn gegaan.
Wij worden dunkt mij steeds meer tot de erkenning gedrongen, dat wij alleen nog maar kunnen verderleven en
iets bereiken, wanneer wij inzien en aanvaarden dat wij
met onze rug tegen een muuI staan. Aart van der Leeuw
heeft destijds zijn kleine Rudolf al op dit punt doen aanlanden, en hem in het diepst van zijn wanhoop naar de
vroeger zo gevreesde kantoordirecteur doen heenstappen:
"Waarvan zou ik vreezen, dat ik het verspelen kon, waarop
zou ik hopen, dat ik het mocht winnen? Ik zit hier in een
niet weten, niet willen, volkomen berooid en met de ooverzettelijke macht van een doode. Over een begrip loopt het,
geloof ik. Rechtvaardigheid mag je het betitelen. Ik zeU
sta er buiten, heb er geen belang bij." "De onverzettelijke
macht van een doode": een dode kan immers in geen enkel
werelds belang meer geschaad worden, behoeft zich nergens
druk om te maken, vandaar zijn macht. lets van dIe macht
wil ] ünger zijn "woudloper" meegeven, die zich in de steeds
zinlozer draaikolken van het heden een nieuwe rust en een
nieuwe vrijheid weet te veroveren. En van absolu te ervaringen aIs deze uit is zijn boekje ook in hoofdzaak geschreven.
Dm het met zijn eigen woorden te zeggen:
"Wie eens in zijn Ieven een hoofdstad in brand heeft zien
staan en legers uit het Oosten heeft zien binnenrukken, die
zal nooit meer een levendig wantrouwen kunnen verliezen
tegen alles wat de mens zo al kan ,bezitten'. Dat kan hem
later te stade komen, want hij zai dan tot diegenen behoren,
die zonder al te groot hartzeer hun hoeve, hun huis of hun
bibliotheek de rug kunnen toekeren, wanneer dat nodig

mocht blijken. Hij zal dan zeIfs merken dat cr in zo'n daad
iets bevrijdends Iigt. AIleen wie omkijkt vergaat het als de
vrouw van Lot."
Door rIat stuk nieuwe vrijheid dat hij heeft veroverd . kan
Jünger door veel heenzien: "De fundamentele vraag in deze
algemene draaikolk is: of men de mens van zijn angst kan
verlossen. Dat is heel wat belangrijker dan hem te bewapenen of van medicamenten te voorzien. Want kracht en
gezondheid heeft wie geen vrees kent. Daarentegen worden
ook zij die tot de tanden gewapend zijn - ja juist zijl _
door angst in het nauw gedreven. En datzelfde geldt voor
diegenen die zich met overvloed hebben omringd. Met wapenen of met rijkdom kan men de bedreiging nooit baas worden, omdat dat maar hulpmiddeltjes zijn." Men lette hier
op de schijnbaar tegengestelde dingen (wapenen en medicamenten, wapenen en rijkdom), die in hun verhouding tot
de persoonlijk.heid van de mens toch eigenlijk hetzelfde
blijken te betekenenl
Zeer belangrijk acht ik ook Jünger's vlak na het voorgaande
uitgesproken inzicht, dat wij de angst nooit geheel uit de
were1d zullen kunnen wegwerken. Deze zaI steeds onze gesprekspartner blijven, maar dat betekent dat de mens 66k
partner is, die zijn vrijheid juist tegen de klippen der niet
te veranderen "noodzakelijkheid" op zal weten te verwezenlijken. Zoals Jünger het eIders zeer concreet uitdrukt: ..Er
is een nieuw begrip macht ontstaan, door sterke, overal
voelbare concentraties. Dm daartegenover stand te kunnen
houden, moet er ook een nieuw begrip vrijheid komen, dat
niets kan hebben uit te staan met de verbleekte voorstellingcn die nu nog aan dit woord vastzitten. Voorwaarde daartoe is in de eerste plaats, dat men niet alleen maar ongemoeid gelaten wil worden, maar ook bereid is offers te
brengen."
In veel van wat hij zegt grijpt Jünger, van eigen ervaring
in deze tijd uitgaand, terug op dat wezenlijk bestand<leel in de Christelijke traditie dat thans weer aan bod komt.
Over de conventies die zich ~aar in de loop der tijden
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omheen hebben geweven is hij terecht hee! wat minder te
spreken. Hij zegt ook treffende dingen over de onvermin·
derde actualiteit van oude mythen~ en geeft hints in de richting van een nieuwe geschiedenisopvatting, volgens welk.e
ook grotere figuren dan de Hollandse en Henegouwse
graven naar de zolders van een gemeentemuseum verbannen zullen kunnen· worden.
Mijn volle instemming met de grondidee van dit essay,· mijn
bewondering ook voor de heldere en plastische wijze waarop
grole delen ervan geschreven zijn, betekenen intussen niet
dat ik er geen kritiek op zou hebben. Op hee! wat punten,
waarvan ik hier alleen even de belangrijkste kan naemen,
ben ik het niet of maar haU met Jünger eens. Zo verheerlijkt
lùj m.i. de dichter te veel, oak tegenover de oude mythen
en ,hel vaderland' bewaart hij niet altijd de gewenste portie
nuchterheid, en zijn visie op de onbekende soldaat uit de
Eerste Wereldoorlog is eveneens, door bij hem heel begrijpe·
lijke oorzaken, te romant:ôch gekleurd. Ernstiger vind il
dat hij nog steeds een zeker zwak aan den dag legt voor
vorsten en andere grote heren. " Zo zien wij landerijen, die
dertig generaties bezitters en pachters hebben gevoed. zo
verbrokkelen dat allen cr gebrek door Komen te lijden."
Het spijt mij. maar ik vind gebrek van aIlen, indien -dit
. door ondeskundige verdeling al eens tijdelijk optreedt, ·nog
àltijd een vooTuitga.ng tegenover het vroegere gebrek bij
de pachters tegenover de overdaad bij de heren. De manier
waarop in Rusland, Oost-Duitsland en China het grootgrond.
bezit is verdeeld mag in veel opzichten verfoeilijk en ook
zakelijk fout zijn geweest; dit mag ons geen ogenblik sentimenteel maken tegenover de vroegere toestand, zoals die
bijvoorbeeld in Italië en Spanje nog met vrucht te bestuderen
valt. Jüngeris hier af en toe wèl sentimenteel, d.w.z. ondanks
zijn momenten van "absoluut" inzicht zit hij ook nog vaak
in een gevoelssfeer vast die duidelijk reactionnair is ge·
l:leurd-. Hoe gevalirlijk dweept hij bijvoorbeeld niet met bet
idee dat er nog eens een Dieuwe vredevorst ais keizer Augustus· za.l opstaan l De door de historische wetenschap vast-
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gestelde relativiteit van dieos sucees wordt daarbij geheel
uit het oog verloren. maar ook. en dat is erger, de idee van
de woudloper, de gewone mens, die de wereld helpt regenereren uit eigen innerlijle kracht. Ook tegenover de kerk als
organisatie hlijft zijo houding hierdoor. bij aIle ·o nalhanke·
lijk.heid. iets dubbelzinnigs behouden. Het ergst ondermijnt
hij zijn grondidee intussen volgens rnij met zijn aanvaarding
en zelfs aanprijzing van gewapend geweld voor de woudloper. Waar blijft hier a) de eerbied voor de medemens en
diens bezit dat .elders zo sterk uit dit werkje spreekt (geweld,
ook aIs men meent dat dit gerechtvaardigd is, vergrijpt zich
daar altijd op flagrante wijze aan; men doet daarmee iets
dat men niet wenst. en is dus onvrij); b) de wereldse ont·
hechting van de woudloper (bij geweld gaat het altijd om
het bezit van eindige en tastbare dingen; de ·niet tastbare
waaruit en waarvoor de woudloper leeft zijn volgens Jünger
nooit door geweld te bereiken, en behoeven dus ook allerminst ·met geweld verdedigd te worden); c) de vrijheid van
de woudloper en de bevrijding die er van zijn houding voor
een wereld moet uitgaan waarin het massaal geweld tot iets
onzinnigs is uitgegroeid (de woudloper kan. zegt J. in dit
verband, rekenen "zo al niet op directe ondersteuning•. dan
toch op bewapening en andere hulp door een wereldmacht";
vaarwel fiere onafhankelijk.heid en bevrijdende boodschapl).
Ook op dit punt zit Jünger met zijn voorstellingen en
gevoelens nog te veel in bet verleden vast. Het ideaal .dat
hem voor ogen staat is in de eerste plaats het oude IJsland,
waar ieder man gewapenderhand voor zijn eigen recht opkwam, maar hij ziet niet dat deze historische maatschappijvorm (die juist in zijn bloeitijd al in een ·typische overgangsfase verkeerd.e van eigen recht naar gemeenschapsrecht) aIs
zodanig n~it terug kan keren. Door die illusionistische in·
stelling verliest hij ~e maatschappelijke en psychologische
verhoudingen van het heden uit het oog. waarin het ,kleine
geweld' dat hij voorstaat onvermijdelijk steeds in contact
hlijft met bet .grote geweld' dat hij verfoeit en daar ook
teIllens weer in zai uitmonden. Hij wil het geweld streng

9
interregnum.altervista.org

'1

i

gescheiden houden van misdadigheid, wat onder de huidige
verhoudingen een kinderlijke fictie is; hij wil ook de woudlopers het recht geven net aIs de oude IJslanders bun eigen
wapens Lhuis te hebben , maar wie maakt uit welle burgers
aanspraak kunnen doen geIden op de naam woudloper (of
gentleman-bandiet, 10a15 men in dit verband beter 'zou kuonen zeggen)? ZijzeU klaarblijkelijk. en Iij zullen zich die
wapens ook zelf moeten verschaIfen, wat de poorten openzet voor cen ongelimiteerd banditisme. Op zijn best wardt
het een clandestien soldaatjespelen zoals ons dat nog vers in
het geheugen ligt mt de tijd van de Weimar-republiek; de
evidente gevolgen daarvan zullen sommigen van ons zich
waarschijnlijk ook nog weI herinneren.
De enige oplossing, de cnige consequclltie ook die hier uit
Jünger's eigen grondidee te trekken valt, is m.i. Gandhi's
satyagraha (geweldJoze strijd). Men vindt hier alle hardheid
en vastberadenheid die deze harde tijd vereist, terwijl de
eerbied voor de tegenstander toch geen ogenblik. wordt verloochend en noch zijn vrijheid noch de eigen wezenlijk.e
vrijheid ook maar een ogenblik wordt bedreigd of aangetast 1). Het spreekt vanzelf dat Gandhi, ofschoon hij in
principe de roos heeft geuoffen, niet alle tactische conse·
quenties ook voor onze Westerse wereld van te voren heeft
kunnen uitstippelen. Het is daarom volgens mij onze taak
in deze richting verder te zoeken, en het lijkt mij dat Jünger
ons hier, ondanks zijn ontsporingen, af en toe een raad
kan geven waarmee wij ons voordeel kunnen doen, en die
in elk geval het overdenken waard is. Een kritische lectuur
van dit in veel opzichten zo bezielende boekje acht ik dan
ooll voor alleu die zich rekenschap willen geven van de
huidige situatie dringend gewenst. Waarom ik het gaarDe
en met overtuiging heb vertaald.
F. W. VAN HEERIKHUIZEN

door G. van
Heerikhuizen-WeJz, in gelijke uitvoering bij F. G. Kroonder
verschenen.

1) Zie hierover nader Van Mohandas tot Mahatma

,Jlicr en nu"

1
HET WOUD ALS TOEVLUCHT - achter deze litel schuilt
geen idylle. De lezer rooet zich integendeel voorbereiden op een gewaagde tocht, die hem niet alleen
buiten de gebaande wegen zal voeren, maar ook
buiten de grenzen van een behaaglijk beschouwen der
dingen.
Het gaat hier oro een kernprobleem van onze tijd,
dat wil zeggen oro een probleem dat in ieder geval
een gevaar voor ons betekent, of wij het nu zelf aanpakken of niet. Wij houden er nu eenmaal van over
problemen te praten, zoals ook onze vaders en groot·
vaders dat al graag gedaan hebben. De betekenis van
het woord probleem heeft zich intussen echter aanzienlijk gewijzigd, en het is de vraag of wij ons daar
al scherp genoeg van bewust zijn.
De tijd ligt nog maar hee! kort achter ons waarin
men problemen ais raadsels opvatte; men sprak toen
bijvoorbeeld van de wereldraadselen, en uit de optimislische toon waarop men dit deed bleek dat men
de oplossing ervan nabij achtte. Dan waren er nog
practische probleroen, zoals het vrouwenvraagstuk of
het sociale vraagstuk. Ook die hield men voor oplosbaar, zij het dan roinder door wetenschappelijk onderzoek dan door de vooruitgang der maatschappij.
lnmiddels is het sociale vraagstuk op een belangrijk
deel van onze aardbol in zoverre opgelost, dat het
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waar een klasseloze maatschappij heerst tot een deel
der buitenlandse politiek is geworden. Zoiets betekent
natuurlijk geen verdwijnen van de problemen, zoals
men in de eerste golf van enthousiasme heeft geloofd.
Er komen integendeel andere nog dreigender problemen voor in de plaats. Met een daarvan zullen wij
ons hier bezighouden.
2
De lezer zal waarschijnlijk zelf al wei eens gevoeld
hebben, hoezeer de betekenis van het woord .. probleem" veranderd is. Wij leven in een tijd, waarin ons
voortdurend machten in de weg treden die ons een
vraag voorleggen. En het is geen weetgierigheid waardoor die machten worden gedreven. Ais ze met hun
vragen op ons afkomen, verwachten ze van ons geen
bijdrage tot een objectieve waarheid, zelfs geen nog
zo bescheidene of indirecte bijdrage. Het is hun .niet
om een oplossing begonnen, maar Dm een antwoord.
Dat is een belangrijk verschi!. De vragen krijgen zodoende steeds meer van een verhoor. Men kan dat
bijvoorbeeld zien aan het feit, dat het zwaartepunt
in onze tijd verschoven is van het stembiljet naar het
invulformulier. Het stembiljet stelt zich in dienst van
een zakelijke relatie. Het wil ID zuiver aIs maar kan
de wil van de kiezer tot uitdrukking brengen, en de
verkiezingen zijn z6 ingericht, dat vreemde invloeden
er zo goed mogelijk bij uitgeschakeld worden. Daardoor heeft men ais men stemt ook een gevoel van
veiligheid en zelfs van macht, dat kenmerkend is voor
de vrije wilsdaad die zich door het recht beschermd
weet.
Maar onze ùjdgenoot die zich gedwongen ziet ergens
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ecn ingevuld formulier in te leveren mist dat gevoel
van veiligheid ten enenmale. De antwoorden die hij
erop geeft kunnen vèrstrekkende gevolgen voor hem
hebben, ja vaak hangt zijn gehele lot ervan af. Wij
zien de mens in èen toestand komen. waarin van
hem verlangd wordt stukken op te stellen die zijn
eigen ondergang teweeg kunnen brengen. En wat voor
kleinigheden kunnen tegenwoordig al niet vaak de
ondergang van een mens bepalenl
Het wordt nu wei duidelijk, dat deze verandering in
de tot ons gerichte vragen op een heel andere maatschappelijke toestand wijst dan die nog in het begin
van deze eeuw te constateren viel. De oude veiligheid
is verdwenen, en wij zullen goed docn ons denken
met dat feit vertrouwd te maken. De vragen komen
veel directer en dringender op ons af, en het wordt
steeds belangrijker hoe wij ze beantwoorden. Daarbij
moeten wij natuurlijk bedenken, dat zwijgen ook een
vorm van antwoorden is. Men vraagt ons eenvoudig
waarom wij bij die en die gelegenheid gezwegen hebben, en presenteert ons daar de rekening VQor. Dat
zijn 10 de valstrikken van onze tijd. waar geen mens
aan ontsnapt.
Het is merkwaardig hoe in een dergelijke toestand
alles tot antwoord in deze bizondere betekenis 'wordt,
en daarmee tot iets waarover rekenschap rooet worden
afgelegd. Za zien veel mensen zelfs nu misschien nog
niet duidelijk genoeg, hoe sterk bijvoorbeeld het stembiljet zelf al tot een dreigend formulier is geworden.
Mensen die niet net in een sociologisch natuurreservaat leven. voelen dit intussen wèl voorzo\'er zij
handelen. Want ons handelen past zich altijd vlugger
aan een bedreiging aan dan onze theorieën. Toch
kunnen wij pas door bewuste bezinning op onze
13
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positie tot een niellw gevoeI van veiIigheid komen.
De kiezer van onze tijd dus, aan wic wij nu denken.
gaat met heel andere gevoelens ter stembus dan zijn
vader of grootvader. Het liefst zou hij stellig thuis·
blijven, maar hij voelt dat juist daaruit een ondubbelzinnig antwoord af te lezen zou vallen. Het wèl kiezen
komt hem echter ook gevaarlijk voor in een tijd van
vingerafdrukken en ver doorgevoerde statistische methoden. Waarom moet men eigenlijk kiezen in een
situatie waarin van een eigenlijke keus toch geen
sprake meer is?
Hierop moet worden geantwoord. dat onze kiezer door
middel van het stembiljet in de gelegenheid wordt
gesteld deel te nemen aan een massale bijvalsbetuiging.
Dit is een voorrecht dat niet iedereen deelachtig wordt
- zo ontbreken op de kiezerslijsten stellig die talloze
onbekenden waaruit de nieuwe sIavenIegers worden
samengesteld. De kiezer weet daarom doorgaans wei
wat ~r van hem verwacht wordt.
Tot lOver is de zaak nog wei duidelijk. Naarmate de
dictaturen zich ontwikkelen, vervangen zij de vrije
verkiezingen door volksstemmingen. De volksstemming
bestrijkt echter een ruimer gebied dan vroeger de verkiezingen ; de verkiezing wordt nu slechts één der
vonnen waarin de volksstemming zich kan uitdrukken.
De volksstemming kan ook een openbaar karakter
hebben, namelijk daar waar de leiders of de staatssymbolen aan het volk worden vertoond. Het feit dat
wij bij zulke gelegenheden grote, opgewonden volksmassa's voor ons zien is een van de belangrijkste kentekenen van het nieuwe tijdperk dat wij zijn binnengegaan. In zo'n psychische bancirkel heerst zo al geen
innerlijke dan toch een uiterlijke eenstemmigheid,
14
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want aIs zich hier een andere stem verhief zouden er
ogenblikkelijk draaikolken ontstaan, waarin degenen
die ze veroorzaakten werden vernietigd. De enkeling
die op zo'n moment een aparte roi wil spelen kan dan
ook wei meteen besluiten een regelrechte aanslag te
plegen: het resultaat voor hemzelf bIijft in beide gevallen toch gelijk.
Daar waar de volksstemming zich in de vormen van
een vrije verkiezing huIt. zai men intllssen waarde
hechten aan het "geheim" karakter ervan. De dictatuur zal daarmee irnmers het bewijs willen Ieveren,
dat ze niet alleen door de grote meerderheid wordt
gesteund, maar dat dit ook voorkomt uit de volkomen
vrije wil der enkelingen. De kunst van het leiden Iigt
nu niet alleen in het juist stellen van de vraag, maar
ook in de regie, die men in zo'n geval geheel in handen moet houden. Door die regie moet het gebeuren
ais een geweldig koor worden voorgesteld, dat schrik
en bewondering opwekt.
Ook tot hiertoe lijkt alles nog wei te overzien, ofschoon bet voor olldere rnensen veel nieu ws bevat. De
kiezer wordt voor een vraag gesteld, waarop hij gegronde redenen heeft z6 te antwoorden ais de steller
van de vraag het wenst. De eigenlijke moeilijkheid ligt
nu echter hierin, dat tegelijk de ilIusie van vrijheid
bewaard moet blijven. Daarmee komen wij, evenah
met ieder ander geestelijk verschijnsel dat wij in dit
verband kunnen bezien, op het terrein van de statistiek. Met de bizonderheden daarvan znllen wij ons
thans nader gaan bezighouden. om lO tenslotte tot ons
cigenlijke onderwerp te komen.

3
-Zuiver technisch gezien Ieveren .verkiezingen waarbij
voor de voile honderd procent in de gewenste richting
gestemd wordt nauwelijks enige moeilijkheid op. Da t
aantal is dan ook in werkelijkheid al bereikt, en zelfs
overschreden, in lover aIs er in bepaalde districten
meer v66rstemmers dan kiezers bleken te zijn. Zoiets
wijst echter op fouten in de regie, die men zich niet
onder aIle volkeren kan permitteren. Daar waar han·
diger propagandisten aan het werk zijn, ziet de zaak
er ongeveer 'ais volgt uit: '
Honderd procent is een ideaal djfer, dat evenals aile
idealen altijd onbereikbaar blijft. Men kan cr echter
wei dichtbij komen, evenals men in de sport ook bepaalde, op zichzelf onbereikbare records tot op onder·
delen van seconden of meters benadert. H 6e dicht men
er bij mag komen, dat hangt van een hele serie door
elkaar lopende overwegingen af.
Op plaatsen waar de dictatuur zich al sterk h eeft kunoen ontwikkelen. zuUen negentig pracent ja-stemmcn
b eslist nog te ongunstig lijken. Met de gedachte dat
in een op iedere tien mensen een geheime tegenstander gezien moet worden zou men te veel van de
geestelijke draagkracht van de massa's vergen. Een
aantal ongeldige. en n een·stemmen dat om en bij de
twee 'pracent Iigt, is in zo'n geval echter niet "alleen
te verdragen, maar ' het heeft ook een gunstige uit·
werking. Die twee pracent moeten niet maar zo aIs
waardeloos worden uitgevlakt. Ze zijn zeker 'een nadere
beschouwing waard. Want de verrassende dingen vindt
men tegenwoordig daaf waar men ze nict zou vermoeden.
Die twee procent hebben voor de regisseur een twee-

voudig nut. In de eerste plaats geven ze pas reliëf aan
de overige achtennegentig, doordat ze aanduiden dat
icder die daarbij behoort zijn stem 66k ais die twee
l'rocent bad kunnen uitbrengen. Zijn ja krijgt daardoor pas zijn echte, voile waarde. De dictaturen heb·
ben het nodig te bewijzen, dat ook onder hun régime
de vrijheid om "neco" te zeggen nog steeds bestaat.
Dat is tussen haakjes een van de grootste complimenten
die aan de vrijheid ten deel kunnen vallenl
Het tweede voordeel dat die twee procent opleveren
ligt hierin, dat ze de voortdurende beweging gaande
houden zonder welke dictaturen niet kunnen bestaan.
Ze noemen zich om dezelfde reden ook nog altijd
.. partii", ofschoon dat op het eerste gezicht zinloos
is. Bij een stemmenaantal van honderd procent zou
het ideaal bereikt zijn. Daarmee zouden de gevaren
opdoemen, die in elke vervulling verborgen liggen.
Ook op de lauweren in binnenlandse strijd behaald
kan de bevolking inslapenl Men moet zich dan ook
overal waar men een grote verbroedering ziet meteen
afvragen: waar staat hier de vijand? W'ant zulke ver·
bonden betekenen altijd de uitsluiting van een gebate
derde - die toch volstrekt onmisbaar is. De propa·
ganda heeft een toestand nodig waarin de staatsvijand,
de klassevijand of de volksvijand weliswaar verslagen
is, en zelfs ietwat belachelijk geworden, maar waarin
hij toch nog steeds niet helemaal is uitgestorven. Die·
taturen kunnen van bijval alléén niet bestaan; er moet
cen tegenwicht bijkomen van haat en angst. Honderd
procent "goede" stemmen zou den de terreur haar
kracht ontnemen: er zou den dan immers alleen nog
maar betrouwbare mensen rondlopen. Dat is dus de
tweede betekenis welke die IWee procent hebbe". Ze
lonen aan. dat de "goeden" weliswaar verpletterend
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in de meerderheid zijn, maar dat ze toch nog steeds'
worden bedreigd. De suggestie ligt inderdaad voor de
hand, dat alleen een bizondere vèrstoktheid zich tegenover een zo vast overtuigde eenheid kan handhaven.
Het gaat om echte saboteurs met het stembiljet - die
natuurlijk ais ze er de gelegenbeid toe krijgen ook tot
andere vonnen van sabotage kunnen overgaanl
Dit is het punt waar het stembiljet h et karakter krijgt
van een invulformuJier. Het is daarbij niet nodig aan
te nemen, dat de individuen inderdaad aansprakelijk
zijn voor de uitslag zoaIs die uit de bus komt; wei
kan men er zeker van zijn dat er in die cijfers lets· ligt
uitgedrukt. Het' is zeker, dat die volgens de regels der
dubbele boekhouding gefokte twee procent ook op
andere plaatsen dan in de stemregisters zullen opduiken, zo bijvoorbeeld in de naamlijsten van tuchthuizen en concentratiekampen, of op die plaatsen waar

alleen God de slach toffers kan tellen.
Is dit de tweede functie van die kleine minderheid,
de eerste bestond, zoals wij gezien hebben, bierin dat
ze aan de achtennegen tig procent pas waarde en zelfs
werkelijkheid verleende. Eon nog belangrijker punt is
intussen, dat niemand bij die twee procentzal willen
horen: die vormen een eerste klas tabael Een ieder
zal er integendeel grote waarde aan hechten, naar alle
kanten te doen uitkomen clat liij een "goede" stem
heeft uitgebracht. Mocht hij toevallig tot de twee procent behoren, dan zal hij dat zelfs aan zijn beste
vrienden niet vertellen.
Dit taboe biedt het verdere voordeel, dat het ook een
wapen tegen diegenen is, die zich aan de verkiezingen
wensen te onttrekken. Het niet-dceln'emen beboort
tot de houdingen die de leiders van een totalitaire

clonr ccn buitenstaander gemakkelijk overschat. Ze
vCl'dwijnt snel naarmate de bedreiging toeneemt. Al
' poedig houdt men, een bijna totale opkomst over, en
c'c:n aantal ja-stemmen dat daar maar weirug b~neden
Iigt.
(le doorsnee-kiezer zaI het prettig vinden ais hij op
(" :1 stcmbureau gezien wordt. Als ,hij helemH I een gevocl van veiligheid wil krijgen, zaI hij zijn stembiljet
vc',(,r hij het in de bus stopt aan een paar kennissen
(nten zien. Men kan dat het best wederkerig doen,
waarna men kan getuigen, dat het kruisje inderdaad
01' de goede plaats heeft gestaan. Er is hier een rijkdom aan Ieerzame varianten mogelijk. waarvan de
.,gocde Europeaan", die Diet in staal is geweest zulke
/'I Îwaties van nabij te leren kennen, geen enkele voor' lelling heeft. Zo vindt men onder de figuren die
Hlccds weer terugkomen het brave mannetje, dat aIs
hij ûjn stembiljet afgeeft iets zegt ais:
".le zoudt het ook wei open kunnen afgeven."
W:mrop de dienstdoende ambtenaar dan met eCll welwillend, enigszins geheimzinnig glimlachje antwoordt:
".1 a, ja, maar clat moet toch niet."
(rct bezoek aan zulke plaatsen is bizonder nuttig ais
IIIcn de problemen die met de macht samenhangen
wil bestuderen. Men bevindt zich daar in de buurt
van een der grote zcnuwcentra. Toch zou het ons te
vt!r voeren, w~nneer wij hier al te zeer op détails in·
gingen. Wij willen cr ons mee vergenoegen. de eigennardige figuur van de man eens nader te bekijken, die
w'n 10kaaI heeft betreden met het vaste plan om
"nccn" te stemmcn.

staat verontrusten. maar de mogelijk.heid ertoe wordt
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Het plan dat deze man koestert is misschien helemaal
niet 20 bizonder; hel kan best wezen dat er veleo
rondlopen zoals hij, waarschijnlijk belangrijk meer dan
de officiële twee procent. De regie tracht hem echter
te suggereren dat hij 10 ongeveer alleen staat. En dat
is nog niet alles, want de meerderheid wil niet alleen
met cijfers imponeren: ze laoÏt zich ook met de teke·
Den van morele meerwaardigheid.
Onze kiezer heeft eerst met zijn oordeelskracht een
langdurige propagandacampagne in één richting
moeten doorstaan, die op handige wijze tot de ver·
kiezingsdag toe steeds krachtiger werd gevoerd. Het
getuigenis dat van hem wordt verlangd is dan verder
in een zeer achtenswaardige vorm gekleed: men roept
hem bijvoorbeeld op om zijn stem uit te brengen voor
de vrijheid of voor de vrede. Wie houdt er nu niet
van vrede of vrijheid? Za iemand is toch immers een
onmens. Een "neeo" krijgt daardoor al meteen eea
crimineel karakter. De "slechte" kiezer heeft dan ook
veel van een misdadiger, die naar de plaats sluipt waar
hij zijn daad zal volvoeren.
Hoe anders de goede kiezer, die zich door deze dag
juist verkwikt voeltl De radio bij het ontbijt gaf hem
al het laatste opkikkertje, mèt de laatste aanwijzingen
hoe hij predes te hande\en had. Ais hij dan op straat
komt, heerst daar een feestelijke stemming. Vit ieder
raam hangen vlaggen. Op de binnenplaats van het
stembureau zit een muziekkapel marsen te spelen. De
muzikanten zijn allen in uniform, en oak in bet
eigenlijke stemlokaal wemelt het van de uniformen.
De goede liezer zal in zijn enthousiasme wei nauwe·
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1li ko opmerken, dat er van de eigenlijke sternhokjes
Illet vccl is overgebleven.
Nil is het echter juist die omstandigheid die het
fI'llolsle deel van de aandacht van de slechte kiezer in
1.... lag ncemt. Hij voelt hoe hij met zijn poùood tegenIIVl'l' ccn hecl stembureau in uniform staat, waarvan
01 · aanwezigheid hem hindert. Het invullen gebeurt
"l' t:cn tafel, die misschien zelfs bekleed is met wat
'.,.11' een groen gordijn is geweest. De hele installatie
1. wnder enige twij fel zorgvuldig doordacht. Het is
lIiel waarschijnlijk dat de plaats waar de kiezer zijn
hlli'je zet door de anderen gezien kan worden. Maar
i. Ioet helemaal uitgesloten? Cisteren heeft hij bovenoIieu nog horen fluisteren, dat de stembiljetten geII1Immcrd zouden zijn met een schrijfmachine zonder
lillt. Terwijl hij daarnaar speurt, moet hij er zich
1C'f.{cl ijkertijd van vergewissen of er niemand over zijn
~dlouder gluurt. En ondertussen kijkt het reusachtige
IIOI'U'ct van bet staatshoofd in uniform met een starre
HlimIach op hem ncer.
Van het stembiljet, waarop hij nu zijn aandacht ricbt,
fIllat cveneens een grote suggestieve kIacht uit. Het is
alwccr een product van zorgvuldig overleg. Onder de
lYuorden "verkiezing voor de vrijheid" vertoont het
"cn grote cirkel, waar ten overvloede nog een pijl
Ioe.:nwijst. met de toelichting "Zet hier Uw ja". Het
klcine cirkeltje waar mcn zijn .,neen" kan zetten ver·
zillkt daarbij in het niet.
Ilet grote ogenblik is nu gekomen: de kiezer brengt
'ijn slem uit. Wij willen in onze gedachten naast hem
J{ailn staan, en zien dan dat hij inderdaad "neen" heeft
dllrvcn stemmen. Die daad berust intussen op CCll
Iocle reeks ilIusies, welke wij nog nader zullen onderICJckcn: die hele verkiezingen, de kiezers, de verkie·
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zingsplakkaten, ze betekenen in werkelijkheid iets heel
anders dan ze lijken. Het zijn een soort zoekprentjes,
en tijdens hun opkomst leven de dictatoren voor een
groot deel van het feit, dat men die puzzles nog niet
weet te ontcijferen. Pas later. vinden ze hun Champollion, die dan weliswaar de oude vrijheid niet terug
weet te brengen. maar tenminste weI kan zeggen wat
het jUlste an twoord is.
Men kan niet aan de indruk ontkomen, dat onze man
in een val gelopen is. Zijn daad wardt daar nict min-

der bewonderenswaard om. Ook al betekent zijn
"necn" een getuigenis op.een verloren post, het zai desalniettemin zijn uitwerking weI hebben. Niet op die
plaatsen weliswaar, ·waar de oude wereld zich nog in de
avondzon koestert, op mooie berghellingen en eilanden
waar de mensen zich koesteren in een milder klimaat.
Dair wordt men geïmponeerd door de achtennegentig
pracent andere stemmen. Omdat men nu eenmaal al
lang gewend is de meerderheid gelijk te geven, ziet men
hier de twee procent over het hoofd. Die maken de
meerderheid juist pas tot iets aanschouwelijks en overweldigends, want bij honderd procent zou er ook van
een meerderheid geen sprake meer zijn.
In landen waar nog echte verkiezingen gebruikelijk
zijn, zal die overweldigende meerderheid in de eerste
plaats verbazi ng en bewondering, en ook afgunst
in het leven roepen. Wanneer deze gevoelens doorwerken tot in de buitenlandse politiek, kunnen ze
omslaan in haat en verachting. Ook in dat gevaI zal
men, anders dan God bij Sodom deed, de twee procent rechtvaardigen over het hoofd zien. De mening
zal worden verkondigd, dat die daarginds zich met
zijn allen aan de duivel hebben verkocht, en rijp zijn
geworden voor een welverdiende ondergang.

5
Wij willen nu de achtennegentig procent laten voor
\V.ll l.C

zijn" en onze aandacht richten op, die

twe~

l" ..n;ut, die wij aIs goudkorrels hebben weten af te
Illllclcl'cn . Tot dit docl willeIJ. wij doordringen tot
Il het afgesloten vertrek waar de stemmen worden
W·I.-!U. Het is één van die taboevertrekken van de
\1111 kSliLcmmings-democratie waarover maar één ambteIII k" opvatting bestaat, met daarnaast tal van gelluitu.cnle meningen.

Ile vcrgadering die wij hier bijeentreffen zal welisWU" r ook uniform gekleed zijn, maar rnisschien aIleen
"""" gezellig in gekleurd hemd. Ze zaI mt plaatselijke
\lCI'lc:genwoordigers van de heersende en enige partij
IIf'HLaan, en daarnaast uit propagandisten en poli tieIIIlIIHlcn. De stemming die in het vertrek hangt is die
\l llII cen zakenman die bezig is zijn kas op te maken,
.. lIcen nog een beetje meer gespannen, daar aIle aanwC1.Ïgcn zich in meerdere of mindere mate verantwoorc1c,: lijk voelen voor het resultaat. De ja- en neen-stemIIlcn worden opgelezen - de eerste met welwillende,
ole tweede met grimmige bevrediging in de stem. Bui,,·udien zijn er nog de ongeldige stemmen en de leeg
l u~clcverde biljetten. De stemming zakt het ergst, aIs
cr "Cil puntig epigram van een grappenmaker tevoorlil'hijn komt, een verschijnsel dat overigens zeldzaam is
w:worden. Evenmin aIs alles.wat met de vrijheid samenlillngt gedijt de humor onder de dictatuur, de geestiglid" wordt intussen des te vlijmender aIs men er zijn
Icv,," voor op het spel zet.
Wij willen aannemen dat wij ons ergens bevinden
waar de propaganda met haar uvoorlichtingtt en angst",, "Jaging al tamelijk vèrgaande resultaten heeft be-
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reikt. Het gerucht zal hier onder de bevolking de
ronde doen, dat grote hoeveelheden neen-stemmen in
ja-stemmen zijn veranderd_ Waarschijnlijk is dat echter
in het geheel niet nodig geweest. ZeUs kan be,t het
tegendeel zijn voorgekomen, namelijk dat de organisatoTen der vcrkiezingen nog zelf neen·stemmen uit de
grond hebben moeten stampen, om op het door hen
gewenste aantal te komen. Slechts één ding is zeker,
namelijk dat zij aan de kiezers hun wH opleggen, en
niet omgekeerd. In dit feit treedt de politieke onttroning van diezeUde massa', aan de dag die door de
negentiende eeuw waren geëmancipeerd.
Onder deze om'tandigheden heeft het al veel te betekenen aIs er maar één procent neeo-stemmen uit de
bus komt. Van degenen die deze hebben uitgebracht
kan namelijk worden aangenomen, dat ze bereid zijn
offers te brengen voor hun mening_en hun voor,telling van recht en vrijheid_
6

Het kan mede aan die ene ,tem of liever aan degene
die daar achter staat te danken zijn, al, de dreiging dat
een volk tot een termietenhoop wordt toch niet wordt
verwezeniijkt. De rekening waar in ons denken vaak
geen ontkomen aan is, gaat op dit punt dan toch niet
op, al is de rest die overblijft ook nog zo klein_
Wij hebben hier met werkelijk verzet te maken, zij
het met een verzet dat zijn eigen kracht nog niet kent,
en oak niet de manier waarop die aan te wenden valt.
Want terwijl onze kiezer zijn kruisje op de verkeerde
plaats zette, deed hij precies datgene wat zijn bijna
almachtige tegellstander van hem verlangde. Het was
ongetwijfeld de daad van een dapper man, maar tevens
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do daad van een der vele analphabeten op het ge"kt! der moderne machtsproblemen. Wij hebben hier
Ille t icmand le maken die wij verdeT moeten helpen.

Tucn in het stemlokaal het gevoel over hem kwam
dat hij in een val was gelopen, drong in dat gevoel
dr rci!lc situatie tot hem door. Hij bevond zich op een
plu:!ts waar geen naam klopte met de realiteit die
",':,,-Iltcr stond. In de eerste plaats had hij al geen
~ Lclnbiljet, maar cen invulformulier vaar zich; hij was
IIlct vrij, maar stand tegenover een enorme staats",acl't. Door nu, al, enkeling onder de honderd,
..ucen" te stemmen, verleende hij zijn medewerking
""" ccn ovetheidsstatistiek. Zelf een buitensporig gevaar riskerend, gaf hij zijn tegen,tander de door deze
fi wcnste inlichtingen. Honderd procent ja-stemmen
l e luden voor deze stellig verontrustender zijn geweest.
Iloc moet onze man zich nu echter gedragen, ais hij
fl,ecn gebruik maakt van de laatste hem geboden mogeIijkheid zijn mening te uiten? Met deze vraag betreden
wij het gebied van een nieuwe wetenschap, die zich
hCl ighoudt met de vrijheid van de mens tegenover de
Il iClIwe vonnen van macht en geweld. Dit voert ons
vc:cl verdeT dan dit speciale geval, waannee wij in tusNen nog niet klaar zijn_
Ile kiezer staat voor de moeilijkheid, dat hij tot een
km"e wordt uitgenodigd door een macht, die van haar
kll ll t niet van plan is zich aan de 'pelregels te houden.
Ilcl is dezelfde macht die van hem eden verlangt, ter\Vijl le zelf van meineden leeft. Hij doet dus een vol\V""r<lige inleg bij een frauduleuze bank. Niemand
ka" hem onder deze omstandigheden kwalijk nemen,
id. hij op de gestelde vraag niet ingaat en zijn
"lIccn" verzwijgt. Hij is daartoe niet alleen gerech1[Kd uit (edenen van zelfbehoud, maar hij kan op
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die manier ook een veracbting voor de machthebbers
aan den dag leggen die meer waard is dan een "necn",
Daarmee wordt niet beweerd dat hel uneen" van deze
man niet naar buiten moet blijken. lntegendeel - het
moel alleen maar niet op die plaats tevoorsçhijn
komen die de machtbebbers ervoor hebben uitgezocht.
Er zijn andere pla~tsen die dezco hecl wat IDinder
aangenaam zullen zijn, bijvoorbeeld de witte rand van
een verkiezingsplakkaat, het telefoonboek in een publieke cel, of de leuning van een brug waar dagelijks
duizenden mensen overheen gaan. Ecn kort zinnetje,
bijvoorbeeld "lk heb neen gezegd", zou hier veel meer
ef(ect bebben . .
Een jongeman aan wie men een dergelijke raad geeft,
zou er verscheidene gevallen uit de practijk bij te horen
moeten krijgen, bijvoorbeeld bet volgende: "ln de afgelopen week is het in de tractorenfabriek hier ter
stede voorgekomen, dat op een der muren bet woord
"bonger" geschreven stond. Het hele personeel moest
aantreden en zijn zakken binnenste buiten keren.
Onder de poùoden werd er één aangetroffen met kalk·
sporen aan de punt,"
De druk die de dictaturen ui toefenen brengt zelf een
aantal zwakke plekken voort, die een aanval vereeuvoudigen. Zo is, om bij ons voorbeeld te blijven, bet
boven genoemde zinnetje niet eens nodig. Het woordje
"oecn" zelf zou al voldoende zijn om aan ieder wiens
oog erop viel volkomen duidelijk te maken wat bet
betekende. Dat is een duidelijk teken van bet niet
compleet slagen van de onderdrukking. J uist tegen
een éénkleurige achtergrond krijgen eenvoudige symbolen een grote uitdrukkingskracht. Aan elk grijs vlak
beantwoordt eeu mogelijkheid tot uiterste coneentratie voor de bestrijder.

Il 'Ylllbolische tekenen kunnen bijvoorbeeld kleuren,
1 H"ren of voorwerpen zijn. Ze kunnen ook ais letters
"1'11 cd Cil, waarbij ons schrift opnieuw het karakter
Villi hecldscbrift aanneemt. Het krijgt daar een onmid,1<'lIij k leven door dat, in plaats van andere dingen
h ' v ,,.k\aren, zelf stof biedt voor velerlei verklaring. Zo
11111 men, ten einde zich .nog korter en krachtiger uit
l" tll'ukken, in plaats van "oeeo" een enkele letter
kllBllcn zetten, zeg ee-Q. "W". Die W kan dan bijvoor.
1... "''' betekenen: Wij, Waakzaam, Wolven, Weerstand.
1".11 ook: Woudloper.
ï,lIlcts zou een eerste stap zijn uit de door middel van
W'Il1l1en bewaakte en beheerste wereld. Meteen komen.
IVI] hicrbij voor de vraag te staan, of de enkeling wei
, It"k genoeg is voor een dergelijk waagstuk.

7
WI] moeten op dit punt aangekomen met twee tegenw,.:rpingen rekening houden. In de eerste plaats zou
lIIeu kunnen vragen, of dan clat "oeen" op het stem·
hlljet weI zo zinloos is. De door mij naar ·voren gehrnchtc bezwaren verliezen op hoog zedelijk niveau
\11111 kracht. De bedoelde kiezer uit immers zijn
,"cning, tegenover welk gehoor hij ook staat. De mogeIljkhcid van zijn eigen ondergang neemt hij daarbij
"1' de koop toe.
DiL is ongetwijfeld juist, ofschoon de bier gestelde eis
III de practijk op de uitroeiing juist van de besten zal
lIi tlopcn, en er zeUs gevallen bekeod zijn waarin cr
,"ct boosaardige bedoelingen de nadruk op is gelegd.
Nccn, zo'o stem kan inderdaad oiet verloren gaan. ook
,, \ wordt ze op een verloren post uitgebracht. Ze krijgt
I"i,t d aar een bizondere waarde door. De tegenstander
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zal er niet tot inzicht door worden gebracht, maar
degene die er het besluit toe heeft durven nemen
wordt er wèl door veranderd. Was hij totnutoe drager
van een politieke overtuiging onder vele - nû wordt
hij een bewust strijder tegen de nieuwe vormen van
geweld, een strijder die een persoonlijk offer brengt
en misschien zeUs een martelaar wardt. Die verandering heeft met de inhoud van zijn overtuiging niets te
maken: de oude systemen en partijen veranderen vaDzelf van karak ter, aIs het tot de ontmoeting met de
tegenstander komt. De gemakkelijke vrijheid van
vroeger komt niet ~oor hen terug. Een democraat die
ais eenling tegenover negenennegen tig anderen voar
de democratie heeft gestemd, heeft daarmee niet alleen het bepaalde politieke systeem dat hij totnutoe
voorstond doorbroken, maar oak zijn eigen individualiteit. Dit heeft gevolgen die veel verder reiken dan
het moment zelf, want zowel "democratie" ais een
J,individu" in de vroegere betekenis zijn hiema onmogelijk geworden.
Deze oorzaak is het geweest, waardoor onder de Romeinse keizers de vele pogingen zijn mislukt om tot
de oude republiek terug te keren. De echte republikeinen waren Of in de burgeroorlogen gesneuveld, bf
ze kwamen er veranderd uit tevoorschijn.
8
De tweede tegenwerping is nog moeilijker te weerleggen, en een gedeelte van mijn lezers zal die ook
al wei gemaakt hebben. Ze luidt: waarom heeft alleen
die ene neen-stem betekenis? Het is toch heel goed
mogelijk dat er zich onder de negenennegentig andere
stemmen zulke bevinden. die uit volle, eerlijke overtuiging en ook op goede gronden zijn uitgebracht?
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1Il 1. kan inderdaad niet worden ontkend. Overeen-

Il!c'lI1lning is op dit punt uiterst moeilijk te bereiken.
l' lcgenwerping gaat op, ook ais er maar één volIYIIlOl·<lige ja-slem zou zijn uitgebracht.
Wanneer wij de ideale ja-stem en de ideale neen-stem
,' ·~cnove .. elkaar stellen, dan mllen we in degenen
Il 1· cr achter staan de verscheurdheid van de tijd
IInnen constateren, die haar ja en neen oak in de
Io" .. t van de enkeling doet weerklinken. "Ja" beIl 'kent dan zoveel aIs noodzakelijkheid, "neeo" zoveel
hl. vrijheid. In de historische ontwikkeling spelen
1ll,j,le factaTen hun roI. Ontaardingsverschijnselen
Il''den daarbij op, ais één van de twee krachten gel",cI de leiding krijgt.
Wclkc van de twee kanten nu het belangrijkst wordt
w'v(mden, hangt niet alleen af van de algemene

II llUatie, maar voûTaI oak van de afzonderlijke mens.

T",.h zal die altijd ook de andere kant blijven voelen.
III ,.ijn vrijheid weet hij zich door de noodzakelijkheid
l ''" !Jerkt, maar tegelijkertijd drukt hij door die vrijI,,·id pas zijn persoonlijk stempel op de noodzakelijkI... icl. l'as hierdoor kan het gebeuren dat enkelingen
"11 hcle volken hun opgave in de tijd volbrengen of
rluan te gronde gaan.
III wat wij het betreden van "het woud" noemen
I... handelen wij de vrijheid van het individu in deze
wCI·c:ld. Daarbij moet de moeilijkheid, wij kunnen gel Il,t zcggen de speciale verdienste worden geschilderd,
" le crin gelegen is in deze wereld ais enkeling op te
IIf'clen. Dat de wereld veranderd is en nog "eranden.
.11 wcl volgens een noodzakelijk proces, mllen wij
IIlot bestrijden; daannee verandert echter oak de vrijlH'id, wei niet in wezen, maar toch in de vormen die
" . aanneemt. Wij leven in het tijdperk van de arbei-
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der. een meer door mij geuite stelling die nu misschien
wat aan duidelijkheid zal hebben gewonnen 1). Binnen dit collectieve verschijnsel vertegenwoordigt de
betreding van het woud het dynamisch element. dat
ervoor zorgt dat het geheel niet op een zoôlogisch
niveau vas tloopt. Het is geenszins een liberale of romantische daad. maar de speeIruimte die kleine élites
nodig hebben. welke zich bewust Zijn van de eisen
van hun tijd èn van iets dat daar bovenuit gaat.
9
De man die "neen" heeft gestemd is daarom nog geen
echte woudloper. Historisch gezien is hij nog een slag
op achter. Dat kan men o.a. daaraan zien. dat hij
alleen maar "neen" weet te zeggen. Pas aIs hij de
partij weet te overzien. is hij in staat eigen zetten te
doen, die de tegenstander misschien voor verrassingen
rullen plaatsen.
In 'de eerste plaats moet hij daarvoor de oude voorstellingen van de betekenis van een "meerderheid"
kwijtraken. die nog altijd in de geesten rondspoken.
ofschoon reeds Burke en Rivarol 2) er het hunne over
hebben gezegd. In het kader van die voorstellingen
heeft een minderheid van één procent geen enkele betekenis. Wij heliben reeds gezien dat ze zodoende juist
de indruk die de meerderheid maakt versterkt.
Dit beeld verandert geheel. wanneer wij van een
statistische beschouwingswijze overgaan tot een waarden schattende. Wij zagen al dat die éne stem het zeIfs
1) Jünger zinspeelt hier voornamelijk op zijn vroegere boek "Der
Arbeiter" (1932). waarin hij zich mtllssen eeu eenzijdig ~anhan
ger bad getoond van wal hij hier "noodzakelijk.heid" noemt (vert.).
2) Twee schrijvers uit de tweede helft der 18de' eeuw.

di l! de koers van alle andere bepaalde. Van de
dic cr achter staat kunneri wij gerust aannemen.
d ~11 Idj lIict alleen in staat is zich een eigen mening te
\IIIIIII CII, maar ook die mening te verdedigen. M.a.w.
l'I II k""nen hem oak moed toeschrijven. Wanneei er.
III IltÎ/'uichicn weI langdurige perioden waarin het ge""'Id nvcrheerst. toch nog enkelingen te vinden zijn
.1 " Ile kennis van wat goed en kwaad is hooghouden
1 Il tlU1l1' offers voor ovcr hebben, dan moeten wij hen
III tlf·l.t! kleine categorie zoeken. Oak wanneer zij lwijIl''' ' i, c:r nog altijd beweging am hen hecn. zoals boven
kill'I'cn die onder het zeeoppervlak verborgen liggen.
111111 voorbeeld taant dat een overmacht. oak waar zij
II I,., t Il'ili(:he veranderingeri: teweeg weet te brengen. geen
"" hl kan scheppen.
III, wij de zaken van deze gezichtshoek uit bekijken.
,Ii", hlijkt de kracht die van de enkeling temidden der
KIIIIIWC massa's uitgaat niet lO klein te iijn. Wij mocII tli illlmers bedenken. dat die enkeling bijna steeds
110111' (:cn aantal ilabestaanden is oinringd op wie hi}
'Ii '"~ lIirecte invloed heeft. en die zijn lot delen ais hij
'"'' val komt. Oak die nabes taanden onderscheiden
Il , h lIuidelijk van de familieleden en goede kennissen
" 1 hel burgerlijk tijdvak. Het gaat hier am een ander
lUlort binding.
Ilicruit volgt dat het verzet niet alleen maar één op
Il,' hunderd kiezers. maar oak één op de honderd leden
d"r hcvolking zaI omvatten. Die rekening gaat natllur"lk in "over niet helemaal op. dat wij nu oak de kind"l'(m meetcllen; wij moeten er Ïntussen wèl rekening
mec houden dat in de situatie van eeu · burgeroorlog
de lIIens hecl vroeg zeUstandig wordt en verantwoor,l''lijkheid kan dragen. Bovendien zal in landen waar
"0" oude rechtstraditie bestaat het genoemde percenIVII M
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tage beslist aan de lage kant zijn. Het gaal intussen
eigenlijk niet om getalIen, maar Dm vitale concentraties, en daarmee treden wij een heel andere ruimte
binnen! Het is daar niet van belang, of de mening van
de enkeJing tegenover die van honderd of tegenover
die van duizend anderen staat, terwijl zijn inzicht, zijn
wilskracht en zijn invloed kunnen opwegen tegen die
van tien, twintig of duizend van zijn medemensen. Zo
gauw hij het besluit heeft genomen uit de wereld der
getallen te treden en die stap oak waagt, kan hij dwars
door hun onzinnig gekrioel heenkijken dat ver van de
levensbronnen is afgedwaald.
Wij ruIlen er nu maar genoegen mee nemen in een
stad van tienduizend iDwoners honderd mensen te veronderstellen, die vastbesloten zijn het geweld te hestrijden. In een stad van ecn millioen iDwoners leven
dan tienduizend "woudlopersu , aIs wij ons vast van die
naam willen bedienen waarvan wij de draagwijdte nog
niet geheel overzien. Dat is een geweldige macht, abso·
Iuut toereikend om ook sterke machthebbers tcn val
te brengen. Want dictaturen zijn niet allecn gevaarlijk,
zij lopen ook zelf steeds gevaar, daar hun brute krachtsontploaiing niet allecn imponeert, maar tevens in brede
kringen afkeer wekt. In een dergelijke toestand vormt
een kleine, tot handelen bereide minderheid een belangrijke tegenmacht, vooral aIs ze ook een eigen tac·
tiek weet te ontwikkelen.
Hieruit is de geweldige groei van de politie te verklaren. Dat de politiecorpsen tot ware legers aangroeien is op het eerste gezicht een wonderlijk iets juist
in landen, waar de instemming der bevolking zich zo
overweldigend hecft ge uit. Dit moet er dan oak wei
op wijzeo. dat de kracht die een minderheid kan ontwikkelen in dezelfde verhouding is toegenomen. lnder-
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c.I i t het geval. Van een man die bij een zogestcmming voar de vrede "Deenu durft te stero111 1'11 , 'l.al men onder alle omstandigheden -verzet kun111 '11 vCl'w;lC:hten, en in het bizonder dàn aIs de macht-

dluu1

1H11l11ltl C;

!u,I>!II"!"' !"ccds in moeilijkheden verkeren. De zekerheid
dUI ill Ifloeilijke omstandigheden op de steun van de
III'~V' llC'nn egentig procent te rekenen valt is daaren"ccl wat kleiner! De minderheid kan in zulke
fIIl llI,llics vergeleken worden met een staf van grote en
.. ,,!,,·!"ckcnbare uitwerking, welke door het gehele
,II ltll1ltlol'g:misme heen aanwezig is.
1hl Ill assaie palitie is nu nadig om punten waar het
W ' VIIlII' zich schijnt te vertonen op te sporen en in de
le houden. Mèt de stijging van het aantal ja.
,. II'IIlHlcn groeit aak het wantrauwen bij de regering.
Il,,,' ,lichter het aantal ,goede' stemmen de honderd
l'loC'cnt nadert, des te groter wardt het aantal verd,lIlIl cn; men moet nu immers weI aannemen dat de
1II!I~ÇCI"S van het verzet uit een in cijfers uitgedrukte
Hloep zijn overgegaan in een onzichtbaar kamp. dat
"Ij !"ccds dat der woudlopers hebben genoemd. leder·
(' f 'lI HtOet dus in het vervolg bewaakt worden. De
fI piclTlnage krijgt haar .vertakkingen tot in ieder waning!,!"k en tot in elk huis. Ze tracht zelis de gezinnen
1I/lI l1cn te dringen, en 'viert haar uiterste triorofen in
cl zclfaanklachten der grote paradeprocessen. waar wij
111'1; individu ais zijn eigen politieagent zien optreden
f 'lI ;Jan zijn eigen andergang meewerken. Het is dan
"ic'l meer een geheel. zoals in de vrije wereld, maar de
"I:lat heeft het in twee helften weten te splïtsen! een
" ''',,!d ige helft en ecn die de andere aanklaagt.
Il et is weI een vreemd gezicht, dat die zwaargewapenIl , staten die prat gàan op het bezit van alle denkhare
,,,"d1tsmiddelèn, tegeJijk zo overgevoelig blijken. De
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zorg die zij aan de politie moeten wijden vermindert
hun machtsontplooiing naar huiten. De begroting
voor het leger wordt door die voor de politie beperkt,
en het blijft niet bij de begrotingl Wanneer de grote
massa's inderdaad zo door en door kenbaar en gelijkgeschakeld waren als de propaganda vertelt, dan zou
er niet méér poli tie nodig zijn Dm ben in toom te
houden dan ecn h erder honden moet hebben voor zijn
schapen. Dit nu is kennelijk niet het geval, want in de
eenkleurige kudde hou den zich wolven verscholen, dat
wil zeggen individuen die nog weten wat vrijheid is.
En die wolven vertegenwoordigen niet alleen op zichzelf een geduchte macht, maar le zijn ook in staat om
hun gevaarlijke eigenschappen op de hele kudde over
te dragen, ais er een bOle morgen mocht aanbreken
waarin de kudde zich ineens ontpopt ais een troep
wilde dieren. Dat is de angstdroom waaronder aile
machthebbers gebukt gaan.
10

Tot de eigenaardigheden van onze tijd behoort het
verschijnsel, dat belangrijke gebeurtenissen tewecg
worden gebracht door op zichzelf onbelangrijke mensen. Ais men de hedendaagse "grote mannen" de revue
laat passeren, kan men niet aan de indruk ontkomen
dat men figuren voor zich heeft, zoals men le in elk
gewenst aan tal kan aantreffen in café's te Wenen of
Genève, in officierscasino's in de provincie of in
Oosterse herbergjes. IIi gevallen waar behalve wH,kracht ook nog geestelijke capaciteiten aanwezig
blijken, mag men wei aannemen dat men nog met
traditieresten te doen heeft; in dit verband valt bijvoorbeeld eell man aIs Clémenceau te noemen, in wie
34
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IUII1I1I If111 f'lI illllcrlijk nog een zekere organische eentl '

hl

Vlllllll lclI.

dit verschijnsel is, dat een 20 geIl. ·.·, 'dijke betekenis is gekoppeld aan een zo
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Il II I li hllW' III:lchtsuitoefening. Dât zijn nu de man1" " WUII I' lIIi11iocnen mensen voor beven, en van wier

illdcrdaad het lot van millioenen afhangt.
rnen ook wccr van diezelfde manoen toet V, Il , clur dc tijdgeest ze met onfeilbaar instinct heeft
lUlU' !.- IIII'II, ais men die tijdgeest onder één van zijn
~I'j 1 Il '11 wil zien, namelijk. aIs leider van een geweldig
!tt"l'l IHIU'drijf. Vaar aI die onteigeningen, devaluaties,
• Il 1kfl lIm kdingen, liquidaties, rationaIisaties, sociali,l,l, _, l'Ic'c:lriCicaties, ruilverkavelingen, verdelingen en
u '''l'I IIll'I'ingcn die zich voor onze ogen voltrekken,
"1" IlllI'h hcschaving noch karakter nodig; integendeel,
.11. 1 \VI'C' cigcnschappen zouden het automatisme van
tu. R'llwlIl'cn maar hinderen. Wij rien daarom, dat waar
lu lut! Il 1' 1Icids1andschap waarin wij leven machtsposities
lilllt·,. /{cveiJd. diegenen ze toegewe.zen krijgen, die
Hill" duidcndheid met wilskracht verenigen. Over dit
tltltI 1 \Y1~ l'p, en vooral over de morele consequenties
'0 lOlO , wllcn wij eiders nog verder te spreken hebben,
1" olo' '''lrdc mate echter, waarin het gebeuren psychohOMIIoh in waarde vermindert, wordt het typologisch
10 IO
OllHo i.iker. De mens betreedt een gebied vol nieuwe
il hll lldcn, die hij niet metccn kan begrijpen, laat
IM IIII clat hij er gcstaIte aan wcet te geven - pas na
01""1 0 van tijd ontwikkelt zich immers de kijk op de
ollooKoIOO waarin ze begrijpelijk worden. Pas dan kan
'" Il IC' Dok wccr meester worden. Eco praces moet
,.", IU'j\Tcpcn worden, v66r men er invloed op kan
ult""r,'ncli .
.11 11111(' lijd van grote rampen zien wij gestalten naar
1.. 1..
• I II Il
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vo~en lomen, die ertegen opgewassen blijken, en die
oak zullen blijven voortleven tot in een periode waar·
in de toevallige namen van heden alweer lang ver·
geten zullen zijn. ln de eerste plaats behoort hier de
gestalte van de arbeider toe, die vast en zonder Zlch
van zijn stuk te laten brengen zijn . doel tegemoet
marcheert. ln het vUÙr van de grote ondergangen
krijgt zijn gestalte een steeds helderder glans. Nog is
het een onzeker licht van godenschemering dat haar
om'peelt; in welke konings'teden of ko,mi,che me rra·
polen zij cens zal tronen kunnen wij nu nog niet vermoeden. De wereld draagt thans uniform en wapen·
rusting van deze grOle figuur; éens zaI zij zich ook weI
in het daarbij behorend feestkleed kunnen vertonen.
Daar de arbeider pas in het begin van zijn loopbaan
staat, is het niet rechtvaardig hem te vergelijken met
figuren die reeds hun voltooiing hebben gevonden.
In het gevolg van de arbeider zien wij andere gestal.
ten optreden, waaronder oak zulke waarin het leed
van onze tijd gezuiverd naar .v0ren komt. In de eerste
plaats behoort hiertoe de Onbekende Soldaat, de
naamloze, die juist daarom niet alleen in iedere hoofd·
stad, maar oak in elk dorp en e1k gezin zijn leven
voortzeL De plaatsen waar hij heeft gevochten, de
doelen waar het om ging, en zeHs de volken die elkaar
daarom bestrcden verliezen langzaam maar zeker hun
omtrekken. De grote branden doven uit, maar er
blijft iets anders, iets algemeeps uit over, dat niet langer het abject is van wil en_hartstocht, maar van kunst
en verering.
.
Hoe komt het dat deze gestalte zo duidelijk met onze
herinnering aan de Eerste Wereldooriog verbonden is,
en niet met die aan de Tweede? Dat berust hierop, dat
deze laatste reeds duidelijker het karak ter had van een

36

interregnum.altervista.org

• If

Idhlll W"'uorlog. Het soldateske wordt daarin van

, ,,,,,l ui, Ioclang. De Onbekende Soldaat i, nog een
II_ 1"". f I l I II hcdwinger van grote gevaren, die zware
1 il li Il "11 ~, k h ncemt temidden van een reeds mecha*
ftl . 11. Wl\'JOl't lcn vernietiging. Hierin is hij nog een
, l," 11 I111luL der 'W esteuropese ridders.

1" 1 w('('oIe Wcreldoorlog verschilde niet alleen daarin
"' "" ,l" Il:.'nuc, clat nu naùonale kwesties openlijk in." III III,-IU' II LOt problemen van een algemene burger~ lIl\d, 11 111111' ook daarin. dat de mechanische ontwikkeIhll 1111 lIog verder was voortgeschreden. en uiterste
111111 111 vun automatisme naclercle. Dit betekende een
" . ,III'lpl e nanval op aIle zedelijke wettcn. DooT
fl!1I1

IIvcrwir.ht kwamen machtsverplaatsingen

tot

" ,,,1 011,· !(ccn enkele oplossing boden. De m.teriaal·
. 1 ~lt 1\'1111 1 Clvcrtroffen in de grote omsingelingsslag, een
IIh 11\\1 ( :Il llnac zander 'de grootheid die de strijd uit
,1. ""oIl lf'iti had gekenmerkt. Het lijden n.m in eett
tU 1 1111 ' dic echte ht:roïek onmogelijk maakte.
t '"'' 1. II lIe str.tegische verschijnselen geeft ook dit
f il IHll1wkcurig beeld van zijn tijd te zien, een tijd die
. 11" l',,,ltlcmen coûte que coûte met geweld rracht op
• 1.. 11111 111. Dc zinloze machtsverschuivingen zijn reeds
I If"I.
voorbereid in die theorieën, die de wereld
'''MI .. " Cil volstrekt willen verklaren, en die hand in
h. ,,,1 '''Cl de technische ontwikkeling zijn opgekomen.
1,,,1 Il'arht men zijn tegenstander logisch te omsingc.
1 Il • .", vol gens doet men het m.atschappelijk. en op
" W'Hcvcn ogenblik gaat men dan tot uirroeiing
fi • ' . 1':, is niets hopelozers dan een dergelijk verloop
Il lukc:lI. waarin het recht tot een wapen in
11111,1 1. gcùegradeerd.
.
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Mil pen. Hier, en niet op economisch gebied,

Il 1 lui Hl'vaar van de grote dictaturen.

Zlùke verschijnselen lijn in de menselijke geschiedenis
weliswaar al telkens opgetreden. en men zou ze met
wat goede wil tot de gruwelen kunnen rekenen, die
doorgaans in tijden van grote verandering worden
bedreven. Het is echter verontrustend, dat de wreed·
heid tot een specifieke functie van de nieuwe machts·
formaties dreigt te worden, en dat wij de enkeling
daar weerloos aan uitgeleverd zien.
Dit heeft meer dan één oorzaak. In de eerste plaats
heeft het rechtlijnig·logische denken iets wreeds, dat
zich aan de plannen die het smeedt meedeelt. Het ver·
dwijnen van de vrije concurrentie speelt daarbij nog
een bizondere roI; le let zich op een wonderlijke
manier in haar spiegelbeeld omo Concurrentie is, vol·
gens de letterlijke hetekenis van het woord, wedloop,
een wedloop waarin de behendigste het wint. Waar
die wedloop verdwijnt, dreigt een soort rentenierschap
op staatskosten te ontstaan, terwijl de rivaliteit rossen
de afzonderlijke staten wèl blijft voortduren. Het zo°
doende ontstane luchtledig wordt opgevuld door de
terreur, die weliswaar door andere oorzaken ontstaat.
maar onder meer hier een voedingsbodem vindt die
haar in leven houdt. De dynamiek die normaal uit de
concurrentie ontspringt moet nu door vreesaanjaging
worden teweeggebracht. Terwijl ze eerst afhankelijk
was van hoge druk, is le het nu van lage. Eerst gaf de
winnaar de intensiteit aan7 thans de slachtoffers.
Hiermee hangt samen, dat in het tweede geval de staat
lich voortdurend gedwongen l iet huiveringwekkende
vergrijpen te plegen tegen een deel van zijn bewoners.
Het leven is grijs geworden, maar het zal diegene nog
. hest te verdragen lijken, die ·naast zich het absolute
38
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fI""' l'en van de bevolking er vervolgd zullen
hlijrt daarbij steeds van secundair belang; het
, il 1I 1111d 0111 minderheden gaan, die of al van nature
• 1 \11 Il l.ij Il , of naar behoeven geconstrueerd worden.
1Il , 1. dllidclijk dat allen die speciale goederen of
J d, 1111 \11 hCi'.i CLen mec gevaar lopen. Het zo gegroeide
" , " IIlkc klimaat breidt zich vervolgens uit tot de be·
f, Ulllt tllllf{ van de overwonnenen in een oorlog; in aanIIlulliliK op ccn verwijt van algemene schuld gaat men
1 11101 U Vf'" ~cvangenkampen uit te hongeren, dwang~ dlj Id !c ' hcvclen, hele landstreken uit te roeien en wat
.11111 ""ft va" de bevolking overblijft te deporteren.
Il . , 1. """'" al te begrijpelijk dat de doorsnee·mens in
11t ,1 1III'lI1H lld liever de zwaarste lasten te dragen krijgt
Il iii d.1f hij zich tot ,de anderen' zou laten rekenen.
1hl 1IIIIIIIuatlsme van het gebeuren lijkt de laatste
If 1111 VIII I vrije wH spelenderwijs onder de voet te
1" 1" Il. c-" ùe vervolging krijgt de dichtheid van een
, Il IlIflllL waarin ieder zich beweegt. Het kan zijn dat
10. , 1 ce kc-Ie bevoorrechten gelukt te vluchten, maar ook
h,cec III' 1. gcwoonlijk weinig benijdenswaardig. Tegen·
,,,,, 1 M
Chijnt juist koren op de molen van de macht·
III hl"'CM le zijn, en hun de gelegenheid te bieden tot
III cllpoce. Er blijft nog slechts één hoop leven: dat het
h 1 KClbclIren zichzelf laI uitputten, zoals een vulka·
,.1 •. ho ceitbars ting. Degene die op een dergelijke ma·
III • IV"..dt ingesloten mag intussen slechts op twee
,II "M"" It:nen: dat hij doet wat hij moet doen, en dat
1011,1.10 lIi et laat afbrengen van zijn innerlijke normen.
1. 1011 dei, daaraan houdt, zal hij een gevoel van
IIIMI"'ld kennen zelfs temidden van een algemene
'lIul". H,ll lgMpaniek.
IIld. Il ,
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Wij komen hier ruet alleen in theorie, maar ieder persoonlijk, tot de vraag, of er toch niet nog een begaanbare weg nit de impasse is. Er zijn immers bergpaden
die men pas na lang klimmen ontdekt. Er is een nienw
begrip macht ontstaan, door sterke, overal voelbare
concentraties. Om daartegenover stand te kunnen
houden, IDoet er ook een nieuw begrip vrijheid komen,
dat niets kan hebben nit te staan met de verbleekte
voorstellingen die nu nog aan dit woord vastzitten.
Voorwaarde daartoe is in de eerste 'plaats, dat men
niet alleen maar ongemoeid gelaten wH worden, maar
ook bereid is offers te brengen.
Inderdaad vaIt te constateren, dat ook in de staten
waar het politieapparaat oppermachtig is geworden
nog niet alle beweging is uitgestorven. Het pantser
van de moderne wereldmonsters vertoont nog altijd
kieren, die voortdurend door hun tegenstanders worden afgetast, wat zowel een nieuw soou behoedzaamheid aIs een nieuw soort moed vereist. De gedachte
ligt voor de hand, dat hier éliten begonnen zijn met
de strijd voor een nieuwe vrijheid, een strijd die grote
offers vergt en die slechts op een wijle mag worden
aangeduid die hem waardig is. Men moet al tot sterke
tijden en landen teruggaan om vergelijkingsmateriaal
te vinden, bijvoorbeeld tot de Franse Hugenoten of tot
de Spaanse guerillasrrijders uit de tijd van Napoleon,
zoals die door Goya zijn afgebeeld. De bestonning van
de Bastille, waarop het individu ook nu nog gewoonIijk lijn vrijheidsgevoel baseert, is daarmee vergeleken
slechts een Zondagsuitstapje naar een van de voorsteden geweest.
In de grond van de iaak kan men ryrannie en vrijheid
niet elk afzonderlijk beschouwen, ofschoon ze elkaar
ais verschijningsvormen afwisselen. Men kan weliswaar
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dft L de tyrannie de vrijheid te niet doet - maar
01" Il ,,,lere kant wordt tyrannie toch pas mogelijk,
,il IIU It'
de vrijheid zich heeft laten temmen, en tot
'fi j,'ft.{ Itegrip is geworden.
1h ""'''' uczit de neiging op eenmaal ontstane appat Il Il Il, VCl'trouwen, of ervoor uit de weg te·gaan, ook
tfl dh, w'vallen waarin hij alleen maar uit eigen kracht
Hill" l'ilHeu. Dat is gebrek aan fantasie. Een ieder
""" 1 \\'l't en op welke punten hij zich zijn souvereine
t" . 11 .. 11If! "iet afhandig mag laten maken. Zolang de
.1I "W1l ! Itol'maal lopen, zaI er water in de Ieiding zit111 1 H
troom in het stQPcontact. Blijken leven of
1 f 11110111 in gevaar te verkeren, dan kan men teIefo-.
.!l'IIII plilitic en brandweer tevoorschijn toveren. H~ t
. '"" fl"vaal' ligt nu hierin, dat de mens te afhankelijk
""lova Il die hulpmiddeIen, en daardoor hulpeloos
'111111 Il' HI:t::1n aIs ze hem in de steek Jaten. leder comj,OI' .. 1.1, Ilecstelijk gezien, zijn prijs. Een huisdier laat
,1> 10 "".r I(emakkelijk ten slachtbank leiden.
l , ,,,Idden van grote rampen blijkt, in welke mate
.". 111,, 111 cn hele volkeren nog geworteld zijn in hun
"""llOlIlIkclijke werkelijkheid. Gezondheid en toe·
'1 Il lIfIi 1 Itangcn niet ai van de civilisatie en haar veiJig'uldllllllliltl'cgelen, maar van de vraag of men tenmin", 1I111( langs één wortel contact heeft met het binnen.1 .1111' liarde.
th /' dlllgen komen aan het licht in tijden van grote
" '1""fll"l(; de veiligheidsapparaten laten de mens dan
", l " lIccn in de steek, maar ze omsingelen hem zelfs
",. l'l'II dllsdanige wijze, dat er geen uitkomst meer
IlJk Iijkt. Hij komt dan voor de beslissing te staan
..t 1011 ,10: partij ais verloren lai beschouwen, Of die uit
' . Il '''lOcrlijke kracht zal verderspelen. Besluit hij tot
" 1 h, ,1 . le, dan wordt hij een woudloper.
f.
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Wij hebben hierboven de Arbeider en de Onbekende
Soldaat twee van de grote gestalten van onze tijd ge·
noemd. In de Woudloper ontmoeten wij nu zo'n derde
figuur, die steeds duidelijker tevoorschijn treedt.
In de Arbeider zien wij de menselijke daadkracht zich
ontwikkelen tot een grootse ppging, het heelai op een
nieuwe manier te doordringen en te beheersen, de
werelden van het oneindig kleine en het oneindig
grote te benaderen, die nog door geen oog waren aan·
schouwd, de Ieiding te krijgen over krachten die nog
nooit ontketend waren geweest. De Onbekende Sol·
daat staat daarnaast aan de duistere zijde der grote
acties, aIs een figuur die zichzelf offert, die in de grote
branden de lasten op zich neernt, en die zich ais goede,
verbindende geest niet alleen binnen de volkeren laal
oproepen, maar ook tussen hen onderling.
Woudloper noemen wij echter diegene, die door het
grote proces vercenzaamd is, en zich tcnsiotte oog in
oog tegenover de vernietiging ziet geplaatst. Nu kan
dit laatste het lot van zeer velen van ons, ja van ons
allen zijn, en daarom moeten wij hier nog een bepaJing aan toevoegen. Namelijk, dat de echte ,woud·
loper' vastbesloten is weerstand te bieden, en de strijd
wil aanbinden ook al bestaat cr misschien geen kans
op sucees, Een woudloper is diegene, die een oorspron·
kelijke, persoonlijke verhouding tot de vrijheid bezit,
wat zich in de practijk daarin uit, dat hij zich tegen
het automatisme van het wereldgebeuren keert, en
niet van plan is toe te geven aan het fatalisme dat
daar de zedelijke exponent van is,
Wanneer wij deze figuur z6 bekijken, zal het ons dui·
deiijk worden, hoe'n belangrijke roi een dergelijke

" " ,II lflllkl!iijkheid speelt, niet alleen in het gedachte·
l" ", "IOIar ook in de maa tschappelijke werkelijkheid
1111 IIIII.C lijd. Ieder van ons bevindt zich thans in een
1.. " ""le tocstand, en de pogingen die worden gedaan
, UII drllll' nit te breken hebben het karak ter van dapPl i" "Hpcl'imcnten, waarbij veel meer op het spel staat
,1"' Ioct lot dergenen die er de moed toe hebben
.11 /tll .

1"'11 w:mgstuk kan alleen dan op sucees hopen, aIs
1.. ,

Il door de drie grote machten van kunst, filosothcologie gesteund weet, die er ecn weg vaar
Il'1IC '1f' 1I hanen in een wereld die zonder uitweg lijkt.
1\111 kll",cn daar nog in bizonderheden op terug; al·
1.• Il ",ij nu reeds gezegd, dat in de kunst inderdaad
" 1 lIN Iwt thema van de ingesloten enkeling een steeds
'" ""'l'e plaats gaat innemen. Uiteraard blijkt dat het
,1" loI,'lijkst daar waar mensen worden uitgebeeld, dus
ln IlIlICcI cn film en vooral in de roman. Wij zien hier
W~ I kr'lijk een nieuw perspectief optreden, in zo verre
Il. IIct schilderen van ontwikkeling en verval der
IlIlIulJU'ha ppij plaats moet maken voor dat van de en~ ""11 in zijn strijd met de technische collectiviteit.
NIUlllllilte de schrijver dieper in die strijd daordringt,
w,,,oIt hij7.elf tot woudloper, want schrijver.zijn is
1 IK~ OIlijk slechts een andere benaming voor geestelijke
1IIIullaan kelijkheid.
III, ,nort schilderingen blijft rechtstreeks verbonden
",m Ioet werk van Edgar Allan Poe. Het zeer bizon·
,1 Il' ,I:tarin is de zuinigheid met woorden. Wij krijgen
10 , l'el:mgrijkste molief al te horen v66r het gordijn
1. IIpM'cg-..tan, en weten bij de eerste maten reeds dat
"11 (,,'fi dl'cigend schouwspel te zien zullen krijgen. De
1011 01' lIIathematisch sobere figuren zijn tegelijk figuren
\ il " Ioct noodlot; daarop herust de reusachtige uitwer·
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king die zij op ons hebben. De maalstroom, dat is de
onweerstaanbaar zuigende trechter van de aantrekking.;k.racht van het Niets. De put, en de plat worden·
de kamer daaromheen die het slachtoffer er naartoe
en naar de ratten dringt, geeft ons een beeld van de
steeds nauwere omsingeling waarin de mens zich thans
bevindt. De dreigende slinger is het zinnebeeld van
de dode, meetbare tijd. Het is de scherpe sikkel van
Chronos, die eraan hangt en de geboeide man be·
dreigt, maar die hem ook helpt bevrijden aIs hij zich
ervan weet te bedienen ').
Intussen is onze kleine wereld steeds voIler geworden.
En daar i5 onze historische ervaring nog bijgekomen.
Steeds kunstmatiger steden, automatische verbindingen, oorlogen en burgeroorlogen, 'helse ruimten vol
machines, grijze dictatuurstaten, gevangenissen en geraffineerde vervolgingen, dat alles zijn dingen die
sindsdieo werkelijkheid zijn geworden en de mens dag
en nacht bezig houden. Wij zien hem moedig plannen
smeden om een uitweg te vindeo, wij zien hem in de
grote acties machines besturen, wij rien hem a15 501daat, als gevangene, ais partisaan, wij zien hem bezig
in zijn steden, die nu weer in brand staan en dan weer
feestelijk verlicht zijn. Wij zien hem tenslotte ook ais
verachter van waarden, als koele rekenaar, maar daarnaast in wanhoop, terwijl zijn blik uit het labyrinth
der wereld de sterren lOekt.
Het gebeuren bezit twee polen. Aan de ene kant de
collectiviteit. die, in steeds kolossaler vormen optredend, iedere weerstaDd breekt die zij op haar weg
vindt. In haar zijn afgeronde beweging, weidse ont·
1) Jünger doelt hier op de bekende verhalen van de Amerikaanse
schrijvèr E. A. Poe (1809-1849) il Descent inlo the Maelstrom
cn The Pit lInd the Pendulum (veIt.).

1"",,1/ ,% ollbcperkte veiligheid te vinden. De andere
tll llli WllI'd t gevormd door de enkeling, die weerloos
11)11' "11
een even grote onveiligheid is prijsge, \rl !lI . Die twee kanten hangen ook nauw met elkaar
', 11111111, w:mt de grote machtsontplooiing Ieeft nu eenlU lU.! VIIII vrces, en dwang heeft des te meer sucees
fl tHlI lIl !1 le de gevoeligheid van de mens is toegenomen.
\V_II IWCI' dc kunst zich op tal van wijzen met dezc .
IIlr 11\11 ' positie van de mens in de wereld bczighoudt
il ... IIIf'L haar mecst wezenlijke ondcnvcrp, haudt zij
lili/l'Ir op alleen maar te schilderen. In plaats daar111\ , ')( J!(:l'imenteert zij met een hoogste doc! VQOf
"W ill. Il:Jlrlclijk de vereniging van vrijheid en wereld
III l 'l 'II Il icuwe harmonie, Waar die visie in een kunst·
1 1 k I,khtbaar wordt, moet de opgehoopte angst ver·
'11I_ W'1I ais nevel voor de eerste zonnestralen,

,,,,n

1

13
1 h ~ II I1J{SL

behoort tot de typische verschijnselen van
'ijd. Hij heeft juist lO'n sterke uitwerking op de
""IlI iK" mensheid, doordat hij onmiddellijk gevolgd is
''l' l 't'II periode van grote vrijheid voor het jndividu,
"''' iIl bovendien ook de sociale nood lOals die bij\'l lIlllu'cld door een Dickens was geschilderd tot iets
1011"" ""bekends was geworden.
Il,,,) l, cen dergelijke overgang tot stand gekomen?
W~IIIIIC(! r men daar een datum voor zou will en aanwll"''', is er wei geen geschiktere te vinden dan de dag
WllillClp de Titanic onderging. Licht en duistemis
" "II'" hier heftig op elkaar: de hoogmoed om de
\ """lil.gang slaat onmiddellijk om in paniek, het
'11111'llnt van comIort in grenzenloze verwoesting,
1..11 Klnd verlopend automatisme in een ramp die

,Ii
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nog de vorm aanneemt van een vcrkeersongeluk.
Inderdaad hangen groeiend automatisme en angsl
hecl nauw met elkaar sarnen, daar de mens naarmate
hij zich aan technisch comfort overgeeft njn mogelijk.
heden om zelf besluiten te nemen beperkt. Dat maaltt
het leven in veel opzichten gemakkelijker, maar nood·
zaltelijkerwijs raakt men zo steeds meer van zijn vrij.
heid kwijt. De enkeling staat niet meer temidden van
de gemeenschap als een boom in een bos, maar men
kan hem met een passagier op een zich snet voortbcwegend schip vergelijken, dat Titanic kan heten, maar
ook Leviathan. Zo lang het weer goed is en er een
prettig schouwspel aan lijn ogen voorbijglijdt, laI hij
nauwelijks bemerken dat hij minder vrij is dan vroe·
ger. Integendeel, de snelheid wekt optimisme en
machtsbewustzijn in hem op. Dat wordt anders aIs cr
vulkauische eilanden of ijsbergen in .zicht Komen. Niet
alleen gaat de techniek zich dan ineens op andere
dingen dan op comfort richten, maar onmiddellijk
treedt ook het gebrek aan vrijheid aan den dag, hetzij
doordat elementaire krachten de leiding nemen, hetzij
doordat enkele sterk gebleven individuen een absolute
macht tot zich trekken.
De bizonderheden van dit alles lijn bekend, en vaak
genoeg beschreven; zij behoren tot onze meest wezenlijke ervaringen. De tegenwerping is denkbaar, dat er
ook wel tijdperken vol angst en apocalyptische paniek.
stemmingen geweest zijn. die toch niet door zo'n sterk
automatisme werden gekenmerkt. Wij willen hier in·
tussen niet nader op ingaan, want een automatisch
verloop krijgt pas dàn het karak ter van een verschrik·
king, aIs het zich openbaart aIs een der vormen o[
stijlen waarvan een wreed noodlot zich bedi~nt, een
noodlot zoals het reeds onnavolgbaar door Hiërony.

'''". Il,,;,10 i" uitgebeeld. Of wij nu bij de moderne
heel apart 500rt angst te maken hebben
Il ' . 11, iai N Illet CCll tijdsstijl waarin de algemene wereld"l '' ,1,10 "pcnbaart, wij willen bij die vraag niet
"111 \1111 litllltlaan, maar de tegenvraag steHen waar voor
1111 ' ,, 11" 0 1111' draait: Is het soms mogelijk, de angst te
t 1III I IIdt'I'C II, terwijl de automatische gang van zaken
'III ft \lo11!'lhcstaat, en zelfs, zoals te voorzien is, verder
,11" \lollOoiing nadert? Zou het dus, met andere woorlit Il , "'"Hcl ijk zijn tegelijk op het schip te blijven en
.,. 11I11I'lll uver zijn eigen besluiten te behouden? En
Il 1 11I1I 1, 'e wil zeggen: de wortels die ons nog met de
""I,III'IIIlIkdijke aarde verbinden niet alleen te behlllllh 111. rnaar ook weer te verstevigen. Dit is de vraag
ft l \lU Il ûjn of niet-zijn voor onze generatie afhangt.
"" , onk de vraag die tegenwoordig achter iedere
lIMII' vonr de tijd verborgen zit. De mens vraagt over" IIIIf' hij aan de grote vemietiging kan ontkomen.
""Ik punt van Europa men de laatste jaren ook
fIIII kt'Ilnissen of met onbekenden bijeenzit, het ge_
'l'" k klJont altijd weer gauw op algemene dingen te·
, 01", "" de hele ellende waarin wij leven wordt dan
1ft 11 11111 :d chtbaar. Men bemerkt dat al die mannen en
toll \\If' lI in een paniele. leven, zoals die sedert de
MI, I,I,'Ic,,"wen bij ons niet meer was voorgekomen. Zij
1.Ïch met een soort bezetenheid in hun angst,
lOI 'VII" lij de symptomen openlijk en schaamteloos
• IIhlllllHpreiden. Men woont discussies bij over de
l "K o[ men er beter aan doct te vluchten, zich te
1hf'f~{CI1 of zelfmoord .te piegen, en hoort mensen
, d . ill voIle vrijheid overleggen hoe zij zich van de
. "". , van het uitvaagsel zullen verzekeren aIs dat
W t'If :Ilcn de macht mocht komen. Men ziet vol ontzet~
voor 7.Îch, hoe er geen vorm van gemeenheid beIIU 1111 1111'1 C:CII
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staat die zij niet zuUen goedkeuren ais dat van hen
gevraagd wordt.
En onder hen zijn sterke, gezonde kerels, die ais ge·
schapen lijken voor wedstrijden. Men vraagt zich .1,
waarom die eigenlijk aan sport doen.
Het is natuurlijk zo, dat dezelfde mensen tegelijk bailli
zijn èn wreed. De stemming slaat bij hen van angst in
openlijke haat om, wanneer zij diegenen zwak ûen
worden voor wie zij zojuist nog bang zijn geweest. En
het is niet alleen in Europa dat men deze innerlijkc
constellatie aantreft. De paniek wordt steeds onwccr·
staanbaarder naarmate het automatisme toeoeemt en
zijn perfectie nadert, zoals in Amerika het geval is. Ze
vindt dan 10 enorm veel voedsel omdat ze daor middeleo wordt ve~breid, die in snelheid wedij"eren mel
de bliksem. Aileen al de behoefte van de tegenwoor.
dige mens een paar keer per dag nieuwsberichten in
zich op te nemen is een teleo van zijn angst; zijn ver ·
heelding groeit erdoor en verlamt tegelijk zichzell
door haar figen wervelingen. Al de antennes die bavera
onze reuzensteden staan uitgespannen lijken op Le
berge gerezen haren. Ze lokken demonische aanrakin.
gen uit.
Stellig vormt de wereld in het Oosten hier geen uil ·
zondering op. Het Westen is bang voor het Oosten.
maar het Oosten even goed voor het WesteD. Overul
ter wereld leeft men in de verwachting van verschrik·
kelijke aanvallen. En op veel plaatsen komt daar null
angst voor burgeroorlog bij.
Onze grave politieke mechanismen vonnen niet de
enige aanleiding tot die angst. Er zijn nog tal van
andere angsten in omloop. Ze hebben die toestand vlln
innerlijke onzekerheid tot gevolg, waarin men 01'
redders en wonderdokters hoopt. Aan aile dingen kan
48
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lil'h hcchten. en dat is dan een duidelijker
~Im van de ondergang dan welk uiterlijk gef'"

li f IUll ,

14
Ih luudulllcntcle vraag in deze algemene draaikolk
HI IIU'II de mens van zjjn angst kan verlossen. Dat
1 1". 1 IV Il t bclangrijker dan hem te bewapenen of van
".+.111 UI II CIIlt il te voorzien. Want kracht en gezondheid
~I .. II wi ll gccn vrees kent. Daarentegen worden ook
III .11., 'lOt de tanden gewapend zijn - ja juist zijl tlWI! ill lW4L in het nauw gedreven. En datzelfde geldt
tlll " dh'HCllcn die zich met overvloed hebben omringd.
l, 1 IVlll'cllen of met rijkdom kan men de bedreiging
",,,.Ir
worden, omdat dat maar hulpmiddeltjes

""liS

.11"
"II gcvaar staan in zo'n nauw verband met eldUl men nauwelijks kan zeggen welke van de
.",.. de ;.mdere in het leven roept. Maar de angst is
.h hllhlllJ.trijkste van de twee. en aIs men de knoop wH
H .. I Will'I'CII rooet men dus beginnen met die te be-

"Wil l

... !" ,

. 1I!jal"It,
andere handelwijze, d,w.z. voor pogingen
'"'' "il Ioct uiterlijke gevaar te heginnen, moet emstig
,1 .. 1,111 gcwaarschuwd. "Vanneer men probeert geIljk'O' te worden dan degene voor wie men bang
h, ~"I1'1. men nooit nader tot een oplossing. T otnutoe
1. ,I II ' Ioct klassieke schouwspel geweest dat aile parIII'" d i" tcgenover elkaar stonden te zien hebben ge.' •• ' 11. Oc verschrikking grijpt om zich heen ais een
11111' d" t de hele wereld wil verteren, en in gelijke
'"IUt' cllI:lnnee venneerdert zÏch de angst. Diegene bed"t hij tot heerschappij geroepen is, die aan de
,'"'
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verschrikking een eind maakt. Maai dat · is juist d".
zelfde man, die eerst de angst heeft weten te bedwin·
gen.
Verder is het belangrijk dat men inziet, dat de anSlt
zich niet helemaallaat uitbannen. Als dat kon zou dat
oak geen overwinning op het automatisme betekencn.
integendeel, dat zou dan pas goed tot in het binnenslo
van de mens doordringen. De angst zal steeds de grole
gesprekgenoot van de mens blijven ais hij met zichzelf
te' rade gaat. · De angst wil echter geen gesprek, manr
stteeft naar een alleenspraak, en pas ais het zover II
gekomen behoudt hij inderdaad het laatste woord.
Wanneer het echter tot een werkelijk gesprek koml
spreekt de mens zeif 66k mee. Daardoor vervalt dan
meteen zijn waan dat hij omsingeld zou zijn. Behalve
de automatische oplossing za] er steeds nog een andere
mogelijk blijken. Dat betekent dat er voortaan twu
wegen zijn, en dat de vrijheid om zeH besluiten t~
nemen dus hersteld is.
Zelfs in het ergste geval, dat van de ondergani blijft
er nu een onderscheid ais tussen licht en duisterni.,
Aan de ene kant èen wegdie stijgt, naar de offerdood
of de dood met de wapens in de hand, aan de ander.
kant slechts neergang naar slavenkampen en slacht,.
huizen, waar primitieve moordenaars heersen in
samenwerking met de moderne techniek. Daar bestan!
geen individueel lot meer, alleen nog maar djfers. 01
hij nog' een eigen lot bezit of tot een djEer wordt: dat
is de beslissing, die tegenwoordig aan iedereen wordt
opgedrongen, maaT die ieder toch alleen heeft le
nèmen . Tenslotte is de enkeling in ' onze tijd even
zelfstandig ais vroeger, en misschien is hij het zelfs nOll
weI mecr. Want naannate de collectieve machten zic.h
uitbreiden, wordt de enkeling uit de oude, organisch
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vl'rlmntlcn waarin hij zich thuisvoelde ver·

• " • • " flor""kt hij op zichzelf aangewezen. Hij

u., h d
.. . 11111

h'w:n~rclcr van het collectieve maDster, en
1I1 1,r"whicn degene die het bedwingt.

Il III" "II nog eens tot het beeld van de verkie111._ " 1.. lIj{k 'l'en. Zoals wij gezien ' hebben, zijn die
. 1 1 1111 ('(' U automatisch verlopend concert gewor·
fi .111 J.V ,I!('c1 daor degene die ze op touw zet wardt
,Ih I~/ "' D, Oc cnkeling kan tot deeInemen eraan ge'
'UiMt Il \\flll'clen, en wordt dat inderdaad oak. Hij
hu. ,lu il l'lJij alleen maar te weten, dat alle posities
1 hll Iolllllcn <lit door de tegenstander bestreken tertu hIlU '('I1H, cven weinig waarde hebben. Hoe het
Il,1 , 1, Il d"",.binnen beweegt, is immers van geen

't

1 Il
111' ... 101 valt niet te bereiken door aIleen maar
en ook niet door alleen maar vluchten.
ft flllllllden de plaats waar die vrijheid te vinden is
t
111111. n e mens heeft daar andere middelen tot
fI'lI lu ., hlkk ing dan een "neen" in een door de tegen, ,"I• • H'lll'ukkcn kringetje. Wij hebben intussen ook
fi Il, dUL bij de tegenwoordige stand van zaken misl'l'" 11 11111 " clén op de honderd mensen geschikt is een
III wlllld lopcr te worden, MaaT het gaat gelukkig
. ' 1 l'lq~cn,

, 11111

W·lallenverhoudingen. AIs er een schouwburg

,,, 1101 I{craakt, is één heldere kop, één sterke per",lIlklll'id voldoende om een paniek onder duizend
ft Il Ir hedwingen, die elkaar anders in dierlijke
1 , ,,"dcn dooddrukken.
1111. , wij hier telkens over de enkeling spreken,
'H' 1"11 wij ùaarmee de mens, maar zan der de eigenI,IIM Ioij'"'laak die dat woord in de loop van de
1.. 'wc' ccuwen gekregen heeft. Wij bedoelen de
,lllk v"lje mens, zoals God hem heeft geschapen.
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Deze mens vormt geen uitzondering, en behoort niClI
tot een éli te. Hij zit in tegendeel in een ieder verl""
gen. en de onderlinge ven;chillen geven slechts uit·
drukking aan de mate. waarin ieder in staat 15 de uan
allen gegeven vrijheid te verwerkelijken. Men moet <l,
mens bij die verwerkelijking helpen. met zijn denken,
met zijn weten, met zijn vriendschap. met zijn lie-fde.
Men zou ook kunnen zeggen. dat de mens in het woud
in slaap is gevallen. Op het ogenblik dat hij w~kker
wordt en ziet waartoe hij in staal i5, is de orde ln d,
wereld hersteld. Het grote rhythme in de gesehiedenll
kan z6 worden uitgelegd. dat de mens ziehzelf op KI'zette tijden opnieuw ontdekt. Er zijn altijd machlrn
aanwezig die zijn ware beeld willen omsluieren, ln·
ternistische. magische of technisehe machten. Zij ver,
oorzaken onbeweeglijkheid. en daarmee angst. O.
kunsten verstarren. en absolu te dogrna's krijgen <l,
heen;chappij. Maar sinds de vroegste tijden herha.1I
zich ook steeds weer het schouwspel. dat de mens dl.
.luiers wegrukt. en daarop volgt dan een vreugde. dl.
uitdrukking geeft aan de vrijheid.
Tengevolge van een reusachtig gezichtsbedrog hcdl
men zich aangewend. de mens in vergelijking met zl]n
machines en werktuigen ais een zandkorreltje te h
sehouwen. Hij is het tegendeell Alle apparaten li]n
en blijven slechts coulissen. door de lagere verbeeldinl
van de mens geschapen. De mens kan ze weer Ilf.
breken, of ze opnemen in eeu nieuwe zingeving van d.
wereld. De boeien die de teehnick de mensheid he.[1
aangelegd kunnen ook weer worden verbroken. en w 1
juist door de enkeling.
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15

• l,III' 1 Id"l' Ilog op een mogelijk.heid tot vergtssmg
I·i Il \VlllclclI, cn weI op bet vertrouwen dat SOID4
tut , .. "' .. Il''11 in het zuiver geestelijke. Wij moeten toeH " • •1,11 CIl' dOIt terrein heel goed een overwinning
1.. 1" ,101 ~"" wOl'den. Maar het stichten van yogascholen
Il .111 11 .lw'l nict zjjn. Dit is betgeen met alleen tal~II IC ' II voo!' ogen staat, maar ook een bepaald
lf"l "
1 ~ llll ... ldijk nihilisme, dat het zich hierin te 'geIII I~,
""",kt. Men kan er zich nu eenmaal niet
fi" lill' ~,'c ' lI <lm op de bovenverdieping het ware en
.... Ii 11 \ pl'ijl'.cn. terwijl er in de kelder medemensen
.... II Il HlIvilrl. Men kan dat nooit. al bevindt men zich
... H liiie. ouk in een nog zo'n evenwichtige en verheven
1""" 1. , ,','"voudig omdat het verschrikkelijk lijden van
.. III III lU'IIen die zich in sIavemij bevinden ten hernel
.. 1".11. Ile :ofgrijselijke stank van de grote maord·

"1.'

"l''

III" ,11 ,,01,·, h:ongt nog a1tijd in de lucht, en daor geen
• 11I11.hul{ kan men d aaraan ontkomen.
Il. 1 hl UII N cl us niet gegeven om steeds maar op geeste-

1111 1,""1,·,, le blijven. ofschoon wij vandaar de funda·
"UIIII " . kl':lcht ontvangen die wij voor onze acties
", .. 111\ h ·hhen. V66r de machtsstrijd kan uitbreken is

1 1 1"",,,·1" nodig dat oude beelden hun aantrekkings.
1 1111 V('I'liczcn en ten val worden gebracht. Daarom

l,lu" wij ook de dichters nodig. want die zijn de
iedere omwenteling, van elke val van
'" "l,· f(rootheden. Ook de verbeelding en de zang
Il'III'1I hij het woud.
Il ,,1111'11 nu terugkeren tot het tweede beeld dat wij
1,11111 Kcbruikt. De historische wereld waarin wij ons
yll lllr' il hccft veel van een schip dat zich snel voort" " f(l . Cil dat het cne ogenblik comfortabeI. maar

1IIllllllllr' II van
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het volgend moment schrikwekkend blijkt. Om beurt""
kunnen wij het Titanic en Leviathan noemen. OmelAI
alles wat beweegt nu eenroaal het menselijk oog 101
zich trekt, blijft het de · meeste passagiers verborgen,
dat zij zich tegelijk in een heel ander rijk bevinden,
waar volkomen rust heerst. Dit tweede rijk is z6vcrl
belangrijker dan het eerste, dat dit er ais het warD
slechts een speelgoedje in vormt, één van de zeer vcl~
manifestaties die hier plaatsvinden. Het tweede rijk l,
de haven, het vaderland, de vrede en de veiligheid <110
ieder van ons in zich draagt. Wij noemen bet hOI
woud.
De zeevaart en het woud - het kan sommigen ml ..
schien moeilijk lijken om dingen die lOver uiteenliggcn
in ·één beeld te verenigen. In oude mythen ging ell!
gemakkelijker - lo liet de door Tyrrheense schippen
ontvoerde god Dionysos wijnranken en klimop om hel
roer van het schip heengroeien en tot masten ombooil"
schieten. Uit dit struweel sprong toen cle tijger tevour·
schijn die de rovers verscheurde.
In de oude mythen zitten geen voorhistorische gebeurtenissen verborgen, maar een tijdeloze werkelijkhchl
die zicb in de loop der geschiedenis telkens weer her·
haalt. Het is een goed teken dat men in onze eeuw
weer zin in de mythen gaat vinden. Ook thans is d
mens door sterke machten ver de zee op gevoerd, v~r
de woestenij in der loze verbeeldingen. De vaart ul
echter haar dreigend karak ter verliezen, zo gauw hl)
weer de goddelijke kracht voelt die in hem woont.
16
Wij moeten twee dingen goed imien en aIs waar crkennen, wanneer wij aan de dwang die ons dreigt met
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. " 1"' 11 willcn ontkomen en bewust ais strijdende
" "II will.·" Kaan optreden. In de eerste plaats wat
Il III, 10("1 yoorbeeld van de verkiezing hebben ge1.... ,1 dUI Iflcdus een klein gedeelte van de grote men~
'1lIiIIIIHIO OIn ons heen ,in staat is de koIossale tijds.
Ih j jl ll 1111 het gevaar dat die inhouden te trotseren.
" lt t Id.,III· gcdcehe is echter in staat oak de anderen
• •• "W·llwoordigen. En in de tweede plaats hebben
'11""' Ioet yoorbeeld van het schip gezien, dat aan de
I IU HI/I,-iL gebonden middelen niet voldoende zijn a~s
'1 ,1"" I,,·cI"Ccnd tegenstand willen bieden.
U. ,f 1wec <:onstateringen bevatten eigenlijk niets
" " Il IV' . Il et gaat hier om dingen die in de wereldonje
II~ '" '"J,IOlCn, en die zici) altijd· weer aan de mens
. ullnl1 lI(1dringen wanneer er rampen dreigen. Het
h IIdld"lId optreden zai dan steeds weer van élites uit,w , dl· gcvaar boven slavernij verkiezen. ~n aan het
Il 1101"1..,, ,al altijd bezinning voorafgaan. Deze kan de
01111 IIlIlIncmen van tijdskritiek (d.W.l. van het inzicht
.1 , ,1.· I",er,ende oordelen niet meer toereikend zijn),
I! t 11114 optrcden als levende herinnering aan vroeger
IllcI, Il. lucn er nog een orde heerste die dichter bij de
l''''IIIIC'II van het leven lag. In het laatste geval neernt
.1 I",,,",,ing een conseryatief karakter aan; hoe groter
1.. 1 HI'yn,,,· is, des te dieper zal zij op oerkrachten terug
Il ,hl"" le gaan. Machten die slechts aan bet tijdelijke
• IlItllllen zijn kunnen daar tenslotte niet tegenop.
.. H"c,1 woudloper moet dus twee eigenschappen
10 /iI,,,,,. Hij laal zich door geen overmacht de wet
"''' ' ' hrijycn, noch door middel van propaganda,
" ... h clvor middel van geweld. En hij is van plan zich
1 • ulcdigen niet alleen met middelen en gedachten
,IQ lijd hem verschaft, maar in nauw contact met
hrrn welke veel sterker zijn dan die van de tijd,

"1

"1.'
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en zich nooit geheel uitputten in tijdelijke aeties. AI.
die twee voorwaarden vervuld zijn kan de strijd WUI
den gewaagd.
Wij kunnen nu vragen wat het doel moet zijn van ~("n
dergelijke inspanning. Zoals wij reeds even zeiden, 0"'11
dat doel niet beperkt blijveo tot het veroveren van ten
harmonische innerlijke toestand. Die voorstelling i.
typiseh voor tijden na een nederlaag. Maar het 1.
even onvoldoende zich tot zogenaamd reële doeleln.
den te beperken, bijvoorbeeld tot een strijd voor
nationale vrijheid. Wij zullen integendeel zien dat hel
hier am een strcven gaat, da t tenslotte oak bekrooml
wardt door nationale vrijheid, als iets dat bij sucees
vanzelf mee optreedt. Want wij zijn niet alleen slad"
oHer van een nationale ineenstorting, maar oak van
een wereldcatastrophe. ten aanzien waarvan mtn
nauwelijks kan zeggen en nog minder voor het volgerul
moment voorspelleo' wie nu cigenlijk overwinnaars n(
overwonnenen zijn.
De zaak ligt feitelijk zo, dat de eenvoudigc man ln
the street, die wij e\ke dag en overal tegen het Iii!
lopen, de toestand al heel wat beter door heeft dan
aile regeringen en alle theoretici bij elkaar. Dat koml
doordat in hem nog altijd resten van een weten levcn.
dat dieper gaat dan de moderne gemeenplaatsen. Van ·
daar dat op conferenties en congressen doorgaans 11r·
sluiten worden genomen die veel dommer en geva:lI '
lijker zijn dan de uitspraak van de eerste de beste man
zou wezen die men van een trambalcon haalde.
De enkeling beschikt nog altijd over organen waarln
meer wijsheid huist dan in aIle moderne organisatirl
tezamen. Da t blijkt zelfs als hij zich in verwarri"M
bevindt of ronduit bang is. Want aIs hij zijn herschA
pijnigt om maar ergens een uitweg te vinden, dan
56
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lÏ"armee dat hij de nabijheid en de omvang
beseft. Wanneer hij de heersende valuta
1 ItIIUIIII\Yt, cn liever waren in handen heeft. gedraagt
"11 ,1," ul, icmand die zieh nog bewust is van het ver01", ""'Cn goud en drukinkt. AIs hij in een rijk en
,"ll/iI ~ IIU land 'snachts vol schrik wakker wordt. dan
'. ,Iut l 'C il cvcn natuurlijke reactie aIs de duizeling die
l '''' \II" II' ecn afgrond bevangt. Het heeft uiteraard
..Ii 1 d" minste zin zo iemand ervan te willen overlulW'1I dut cr helemaal geen afgrond is. AIs men zich
Il' 11111 il' hct juist goed dat men clat aan de rand va n
1 f Il Il l',v'one::! doet.
Il .. 11 HI.:d raagt de mens zich tegenover en temidden
""tastrophe? Dat is de fundamentele vraag,
III Il dis teeds dringender aan ons s teIt. en waarop
,II, ,,,,,Icl'e vragen uitlopen. Oak in de boezem der
,,111.1 \1Cil die tegen elkaar plannen schijnen te smeden
1. ",,' "~ nslotte slechts een en hetzelfde gevaar waarop
Ih Utllld:lcht gericht is.
'1011 l, in c1k geval nuttig de catastrophe onder ogen
Il ,It'II. cn ook de manieren waarop men crin kan
w"""'" vcrwikkeld. Dat is een goede geestelijke oefe1It.1H", Ais wij dit op de juiste wijze aanpakken, zal onze
IOIK'I I vcrminderen, en dat is een eerste, belangrijke
l'"i' "i' weg naar de veiligheid. Want het is niet al1" ,,, J,tocd voor onze innerli]ke rust, maar het werkt
illlk Il:1;1)" buiten preventief; in dezelfde mate immers,
lIurill jn de cnkelingen de angst afneemt, wordt de
'1tIl1whijnlijkheid van een algemene catastrophe ver' .... II'
Il

h",

~c vaar

"" ",'11

lulllclcnl.

17
''''1 "chip betekent het tijdelijke, het woud het bovenIl dl'lljkc bestaan. In de nihilistisehe tijd waarin wij
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leven groeit het gezichtsbedrog, dat de beweging zkll
steeds maar schijnt uit te breiden ten koste van III
rust en het bIijvende. In werkelijkheid is echter allu
wat zich thans voor onze ogen ais technische prestatl",
ontvouwt slechts een · oppervlakkig geschitter, 1111
evenals alles aan de schatkamers van het zijn ont.
springt. Wanneer ·het de mens gelukt, al Is het muor
voor ondeelbare ogenblikken, die · schatkamers lei!
binnen te treden, dan krijgt hij innerlijke zekerheicl:
het tijdelijke verliest dan niet alleen zijn dreigend
karak ter voar hem, maar, hij zai er oak zin in onl·
dekken.
Wij willen dit· lich wenden tot het welenlijke een
gaan naar het woud noemen, en degene in wie die
wending lich · voltrekt een woudloper. Evenals het
woord ,arbeider' omvat oak de term ,woudloper' een
hele schaal van betekenisvarianten, daar hij niet aUeen
heel verschillende vonnen en - wijzen, maar oak ver·
schillende graden van eenzeHde soort gedrag aanduidt.
Het hindert niet, dat ons woord reeds een voorgeschiedenis heeft in het Oud.IJslands, oak al maC ton
wij het thans een ruimere betekenis geven. De 15."11
naar het woud volgde destijds ais ecn man in de ban
was gedaan; le gaf uitdrukking aan zijn wil zichzel!
uit eigen kracht te handhaven. Dit gold aIs eervol, en
het is het nu nog, aUe gemeenplaatsen ten spijt.
Dat in de ban doen volgde doorgaans op een dooclslag, terwijl het de mens van thans automatisch trelt,
bij wijze van een roulettespelletje. Niemand van on.
weet, of hij niet al morgen tot een groep lai .behoren
die buiten de wet komt te staan. Dan verdwijnt hel
beschavingsvemisje, en de comfortabele coulissen die
ons ~mgeven worden tot tekenen die onze vernietigin.
voorspellen. D.e fraaie luxeboat wordt tot een si ail"

" Id". wuaJ'op zwarte zeerovers- en rode beulsvlaggen
1111 1"11 J{chcsen.
IV l, III de oude tijden in de ban werd gedaan, die wa.
lUI tt'Ir t.Icnken en handelen en aan een hard leven
,,,,,,,,,1. Wat later kan hij lich zeIfs sterk genoeg
,,' 1,' 11. (1111 oak de kerkelijke ban nog op de koop toe
u 1lI'lIum, en behalve zelfstandig krijgsman, arts en
Il.1111 ' 1' ook nog zijn cigen pries ter te zijn. Za staan. de
, .1.1111 Icgcnwoordig niet meer. De mensen van thans
11I ,1IW II 1.0 zeer deel nit van collectiviteiten en organi·
.1 1111 1/4 , uat ze in hoge mate weerloos geworden zijn. Ze
1 \11'11 :t,k h nauwelijks rekenschap van het feit, hoe'n
'1I1!lIIIC kracht juist in onze verlichte tijd de vooroor·
,l, 10,,, hcbben gekregen. En ze leven van de aansluiting
" l' d ,'"dcn en leidingen, van ingeblikt eten. Met de
, , ,,,,dhcid is het meestal niet erg rooskleurig gesteld.
l'I"''''ling komt dan aIs nit een heldere hemel de ban"llIltk l'oUen: jij bent een rode, een witte, een zwarte,
• I l Rus, ecn Jood. een Duitser. een Koreaan, een
'N1IYc t, een vrijmetselaar; in eIk geval ben je veel
"oI,,,l el" dan een hond. Wij hebben het daarbij kun,,," "cleven, dat de aldus getroffenen mee instemden
1111'1 flun eigen vonnis.
110 " k"n daarom zijn nut hebben, hun die dus,1 " "I ~ worden bedreigd de toestand te schilderen
wlwrin zij zich bevinden, en waaromtrent zij meestal
11111 .i Il iste inzicht missen. De manier waarop zij moe·
11 111 handelen laat zich daar misschien uit afleiden.
"" hct voarbeeld van de verkiezingen hebben wij
Il'' 'II M gezien, hoe snbtiel de valstrikken zijn verborgen.
IV il maeten nu eerst nog enige misverstanden buiten. 11I1,,!n, die zich gemakkelijk aan onze terminologie
YUluhcchten, en deze verzwakken door de bedoelingen
~ I vlln te beperken:
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Het gaan naar het woud moet niet begrepen wordcn
aIs een vorm van anarchisme dat zich tegen de werc1d

der machines keert, ofschoon dit op het eerste gezidtl
voor de hand ligt, in het bizonder waar het strevon
gepaard gaat met een nieuwe mythische kijk op de
dingen. Ongetwijfeld zijn er weer mythen in aantoclll.
Ze zijn er altijd, en stijgen wanneer hun tijd gekorncn
is ais een schat naar de oppervlakte. Maar ze ontsprin.
gen juist als tegenstelling aan de felste beweging. in
plotselinge geboorte. Men keert niet terug n.ar hel
mythische: men staat er ineens weer v66r, wanneer tic

tijd in zijn voegen kraakt en men door grote gevarcn
is omringd. Verder is er geen sprake van de wijnstolr.
of het schip, maar van de wijnstok en het schip. Hel
getal van hen die het schip willen verlaten grocil
voortdurend, en daar zitten intelligente koppen ge.
noeg onder. Maar wat zij willen betekent van boord
gaan midden op zee. Daarop kunnen slechts honger.
kannibalisme en haaien volgen, kortom al die verschrikkingen die ons over de opvarenden van het vIOl
der Medusa worden bericht. Het is daarom in elk ge·
val aan te raden om aan boord en aan dek te blijvcn.
zeIfs op het gevaar af dat men mee de lucht in vliegt.
De hier gemaakte tegenwerping geldt niet voor d
dichter, wiens taak het Is de geweldige superioriteil
van de rnuzische boven de technische wereld zichtba.r
te rnaken, zowel in zijn werk aIs in zijn persoonlijk
leven. Hij helpt de mens, zichzeIf terug te vinden: de
dichter is een woudloper bij uitstek.
Niet minder gevaarlijk zou het echter zijn, het woonl
tot een leuze voor de Duitse vrijheidsstrijd te beper·
ken. Duitsland is door de catastrophe in een toestand
geraakt, die een legerhervorming dringend noodzak ...
lijk maakt. Zo'n hervorming heeft niet meer plaall-
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1111.11 111 /:Iinds ùe nederlaag van 1806. want hoc sterk
,Ii III"dl'I'lle Icgers zich ook wat omvang. techniek en
"', 1hl'" b(.J udt hebben ontwikkeld, ze berusten nog
II IJ. I "1' cie grondgedachten van de Franse revolutie,
• f lIul " ni onle politieke instellingen. Ecn echte leger·
hl 1 V"ll1li llg uestaat echter niet in het aanpassen van
' I I I 1.. '''llIamJc organisatie aan lucht· of atoomstrategie,
Il. 1 K II II L cr integendeel om, dat cr een nieuwe vrij·
,,, IoI . idee n'lar voren komt, zoals dat destijds in de
Il vll llll iclcgcrs van na 1789 en in het Pruisische leger
." " " 180G is gebeurd. ln deze geest zijn ook heden
1'" cI"f«: rnachtsontplooiingen mogelijk, die uit heel
wh'le; IJI'Încipes voortkomen dan uit dat van de totale
tllllhllilmtic. Die principes zijn echter niet aan de naties
1 hllllcl'!ll:
ze zullen overal daar bruikhaar blijken,
\\'1111" (:cn nieuw vrijheidsbesef ontwaakt, Technisch
• , "II hcbben wij een punt bereikt. waarop nog maar
1 will ' IIliH.: hten in de wereld geheel zelfstandig genoemd
~ 11I1I1(,: n worden, d.w.z, in staat tot een eigen politiek. 'lill('gische houding. die steunt op reusachtige strijd,,, Icici 'Ien welke de hele planeet kunnen bestrijken.
~11I 1I 1' op ieder punt van de aarde kan een mens he"dllllclI naar het woud te gaan.
1h"".,,,ce is tevens reeds gezegd, dat het hier niet om
1,,,,i·Russische bedoelingen gaat. De vrees die thans
IIJI Ollze planeet rondspookt inspireert zich in hoge
1II IIIe op de menscn die in het Oosten wonen, Ze uit
,l, Il in een geweidige bewapening, zowel op materieel
"1' geestelijk gebied. Hoezeer die ook in het oog
/1 1" jll~tt wij hebben hier niet met een verschi.insei van
d" t.:crste rang te maken, maar siechts met een gevolg
VU II de algemene wercldsituatie. De Russen zijn op
cI"l,clfde manier in het nauw gedreven aIs wij, misI!II II ien zeUs nog weI in sterkere mate, ais wij de angst

.1,
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aIs maatslaf nemen. Angst kan echter nooit vermin·
derd worden door bewapening, maar alleen maar doM
het vinden van een nieuwe wegnaar de vrijheid. ln
dit opzicht zullen de Russen en de Duitsers elkaar nOK
veel te vertellen hebben, want zij beschikken over
soortgelijke ervaringen. Ook voor de Rus betekent de
gang naar het woud het probleem waar alles om draail.
AIS bolsjewist bevindt hij .zich op het schip, ais Rus in
het woud. Hiermee is zowel de mate waarin hij gevaRr
loopt ais die waarin hij veilig is aangeduid.
Onze bedoeling richt zich in het geheel niet op de
actuele politieke en technische verschijnselen en hun
toevaliige groeperingen. Die trekken snel voorbij, ter·
wijl de 'eigenlijke bedteiging blijft, ja te!kens sneller
en sterkei terugkeert. · De tegenstanders die men
tegenover elkaar ziet staan gaan zo sterk op elkaar
lijken, dat z~ gemakkelijk ais c05tumeringen van een
en dezeIfde macht te herkennen vallen. Het gaat cr
voar ons niet am, hier of daar aan een verschijningavorm onze wil op te leggen, het gaat er om de tijd zelf
baas te worden. Daar is innerlijke souvereiniteit vaor
nodig. En die zal men tegenwoordig veel minder d:l~r
vinden waar de grote besluiten worden genomen, dun
bij de individuele mens die . zijn angst weet af le
zweren. De reusachtige machtsontplooiingen zijn aIleen
maar tegen hèm gericht. maar in laatste instantie zijn

het middelen die zijn triomI mogelijk maken. Dat inzicht maakt hem vrij. en dictaturen zinken ervoor in
het stof. Hier liggen de nog nauwelijks aangeboorde
krachtsreserves van onze tijd. en niet alleen van de

onze: wij hebben hier te maken met het grondmotief
van de hele menseIijke geschiedenis, waardoor deze
zich onderscheidt zowel van het demonische aIs van
het alleen maar dierlijke. In mythen en religies heert
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p;ckrcgen, en het keert .steeds temg. Steeds
cr rcuzen en titanen op tegen wier macht
""" ,,, Iocginnen Iijkt. De inneriijk vrije mens weet
l"" III vd len, en daarvoor behoeft hij niet aitijd een
, .1 1iI Ilr {'cn Hcrakles te zijn. Eco steentje uit de slin., . YIIII ceri jonge herder, een door een jonkvrouw
~IIK' '''lIlIen banier, eén eenvoudige pijl en boog zijn
'1111. ni w!nocg geweest,
. , l ,UII 111

18

III; 1
1".1

l.ich een andere vraag aan ons VOOT, In hoe4
III vrijheid wenselijk, en in hoeverre heeft zij

dllct

'M' IIlllk lin in onze speciale historische situatie? Ligt
, "l'II juist een bizondere en gemakkelijk te onder• .JIU 1If'II vcrdienste van de hedendaagse mens in het
"10, oI11l hij in zo hoge mate afSland weet te doen van
III" vdjhcid? Hij geIijkt in ' veel opzichten op ceri 501" ,,' 01 l' op mars is naar hem onbekende doelen, of
"1' f1 t'lI arbeider die aan een paleis werkt waarin an.1.. . ml tullen WODen - en bierin vertoont hij zich niet
" '11" slechtste kant. Moet men hem van deze offer)l, ,,'loIhcid afieiden, zolang hij deze nog opbrengt?
Will "" n een gebeuren dat met zoveel Iijden gepaard
• 1.1 ûn tracht toe te schrijven, maakt zichzelf tot een
"HIll dcs aanstoots. Toch zijn aIle prognosen die uit4
_l''ut van een zuivere ' ondergangsstemming er stellig
Il ,,,1. Dc wereld vertoont zich integendeel steeds dui':
,1 J1lkcl' en helderder aan ons naarmate wij voortgaan.
)lIM ontwikkeling wordt ook door catastrophen niet
tlIUIf1I'IJI'oken, maar veeleer bekort. Er is geen twijfel
"'''M'' lijk dat dit alles een doel heeft. Millioenen den.
• Il danraan en leiden een leven dat zonder die ge_
,1 •• hle ondragelijk zou zijn; aIIeen door dwang valt
63
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de bereidheid ertoe niet te verklaren. De gebrachla
offers mllen misschien pas laat hun bekroning vindcn.
maar ze zuUen niet tevergeefs zijn gebracht.
Wij raken hiermee het noodzakelijke •. het noodlou
karak ter van de ontwikkeling aan, die samenhang'
met de gestalte van de arbeider. ledere geboorte gao,
met smart gepaard. De grote processen gaan door, cn
zoals bij elke door het lot bepaalde afloop zullen ail
pogingen om ze tegen te hou den of am naar het ~U~lt
van uitgang terug te keren de voortgang ervan JUllt
bevorderen en versnellen.
Men doet er dus goed aan, steeds de noodzakelijkhehl
van bepaalde dingen in het oog te houden, wH men
niet in illusies verdwalen. De vrijheid is intussrn
tezamen met de noodzakelijkheid gegeven, en pas wanneer ze met deze in verbinding treedt wordt de niruwe geestesgesteldheid mogelijk. His:oris~h gelion.
heeft elke verandering in de noodzakehJkheld ook cen
verandering in de vrijheid tengevolge. Hieruit is hot
te verklaren, dat de vrijheidsbegrippen van 1789 thanl
verouderd zijn geraakt, en tegenover het geweld gcon
sucees meer hebben. De vrijheid zeU is daarentegon
onsterfelijk, al gaat ze ook telkens anders gekleed. la
moet oak steeds weeT opnieuw veroverd worden, ter·
wijl de vrijheid die men erft zich sl~chts laat verdc.Ugen volgens de nieuwe methoden dIe Zlch vorm:n ln
de ontmoetingen met het historisch noodzakehjke.
Toegegeven moet wordèn dat. het handh~,:~n van li.
vrijheid heden ten dage een blZonder .m~eliljke opguv.

"Ii 1111','1 dut de vrije op het noodlot weet te drukk.en.
Il 1 ~ '''' 1" tussen met zijn offer ook als vertegenwoor,II 'V"" .Je anderen gelden.
\\ill ,1111.;11 "" maar aannemen, dat wij de zijde van
,10 W'" k.-iijklteid die door het noodlot wordt inge.
".1111 Il ill grote omtrekken hebben verkend. Hier
fI ... lIt 'II j',jc.: h het technische, het algemene en het coI"f, het ene ogenblik groots, het andere ogenI ,II~ •.-tll·ikwekkend. Wij naderen nu de andere pool,
i " doit de enkeling bevindt, die niet aUeen lijdt.
Hiil ltl uok ziet en oordeelt. ,Alles krijgt hier een ander
''l''lf 1: de sfeer wardt geestelijker en vrijer, maar
h " . III N wOl'den de gevaren duidelijker zichtbaar.
1 ... Il l,ouden wij met dit gedeelte van onze taa1 niet
~II 1.1"'11 kunnen beginne~. want de noodzakelijkheid
1. tU IIet cerst. Ze mag otis als dwang, als ziekte, aIs
1"""', ja zelfs ais dood tegemoettreden, maar in elk
" ",.," gevallen wH .ze aIs een taak begrepen zijn.
Il, 1 kali er dus niet om gaan, het grondplan van de
. ,Ilrllll ,; wcreld waarin wij ons bevinden te veranderen:
111111
dc grote verwoesting wardt dat juist verder
'11'lIllgclcgd. Er kunnen' echter weI een ander 800rt
Pll lj·h:cn op worden gebouwd dan die termietenIl IIV.-l, welke men in pessimistische toekomstromans
"11f'~I: lO eenvoudig van aanleg is die basis nu oak
Wt t'l' Il iet. Ret gaat er dus ook niet om, aan de tijd
1i"1 ,t.:cl te weigeren dat hij nodig heeft, want plicht
Il 'oIl'Îjhcid zijn met elkaar te verenigen.

"., .,v,·

is. Het verzet eist grote offers; daarult 15 te verklart'<"
waarom verreweg de meeste mensen er de voorkcur

19

aan geven zich aan de dwang te onderwerpe.n. Eth ..
geschiedenis kan echter alleen maa.r: door vnJe~ wnf·
den gemaakt. Wat wij geschiedems noemen lS hrl

dienen wij een vraag "onder ogen te zien:
wij ons persé vastleggen op het gevaI van cen
fllllIlIlI'ophe? Moeten wij, zij het al1een maar in de
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geest, steeds de uiterste wateren opzoeken, waar zkh
watervallen. draaikolken en reusachtige afgronden he·
vinden?
De emst van die vraag valt niet te onderschatten. El
is veel voor te zeggen om veilige banen uit te zetten.
zoals het verstand dat voorschrijft. en zich daaraan lAI
houden. Het is een dilemma dat ook zijn practischr
consequenties heeft. zoals in het geval van bewap.·
ningen. Bewapening is berekend voor geval van oor ·
log. aanvankelijk ais beveiliging. Maar ze voert on.
al vrij gauw naar een grens waar ze zich juist naar dt'
oorlog toebeweegt en die schijnt aan te trekken. l!:1
valt hier een graad van investering te bereiken, die ln
elk geval op een bankroet moet uitlopen. Op dezelfdr
manier kan men zich systemen van bliksemafleidcra
voorstellen die tenslotte onweersbuien zouden veroorzaken.
Op geestelijk gebied geldt hetzelfde. Terwijl men al
zijn aandacht op de uiterste grenzen gericht houdl.
verwaarloost men de gewone practijk van het leven.
Ook hier sluit intussen het een het ander niet uit, On
verstand gebiedt ons integendeel. om aile mogelijke
gevallen onder ogen te zien, en op elk ervan een ant ·
woord voor te bereiden. zoals men een reeks schaalt.·
zetten klaarmaakt.
In de toestand waarin wij ons bevinden zijn wij cen·
voudig verplicht rekening te houden met een cain ·
strophe. en met de gedachte eraan te gaan slapen. 0l~
dat ze ons niet in onze slaap verrast. Slechts z6 kun ·
nen wij ons een voorraad innerlijke veiligheid ver
overen. die verstandig handelen mogelijk maakt. In
een toesland van volledige veiligheid speleo wij ·slechl.
met de gedachte aan een catastrophe; wij betrekkcn
die slechts aIs onwaarschijnlijke grootheid in on ••
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vcr:r.ckeren ons ertegen met geringe

maa t~

11111 '!'Imlls leven wij in een omgekeerde situatie.

Il

bijnu ons gehele kapitaa1 in de mogelijk.
c;a tastrophe steken, om juist daardoor de
'1iIil,1 1I\\If'~t vom' ons open te houden, die zo smal aIs
n Il 1H11/lltlle·d e is geworden.
" , 1 ~' "" e " van die door de rede geboden midden·
'1 1,111,'1 IIlIolltbeerlijk; het is te vergelijken met eeo
. HIIIIIII/IIIiWld, die ieder van onze bewegingen bepaalt,
,. 11. .If' VIII 1 cie jl1iste richting afwijkende. AIleen langs
," i l
Wri'f ".11 Il en wij tot normen kunnen komen die
.11,11 1 11 11"11 worden erkend zonder dat zij daar door
11111 ''' I~ Il 'weld toe worden gedwongen. Op deze weg
t,lIlfI 1111 ' 11 zich bovendien binnen de grenzen van het
.. , Ill h,'wcg'cn, en op den duur ligt daarin de over·
1IIII lIIH opgcsloten.
1 Llill ~c(m twijfel aan bestaan, dat er maar één weg
Il " .. , rccht is. en dat in de grond van de zaak ieder
1"'"' "ie a's zodanig erkent. Het is duidelijk zicht, . .. " ilL wij bezig zijn uit de nationale staten, ja zeUs
u" rit' grole combinaties daarvan, naar ecu orde te
.111" "" "ie de gehele planeet omvat. Zo"n orde is door
U 1111 lIJ.\c:n te bereiken, mits de verdragspartners dat
,,~l'iiJ~ wensen. eo dat moet vooral weer blijken uit
" ""l'l'der houding ten aanzien van hun souvereini·
1 l"rrrrll'IJI'aken - want de vruchtbaarheid verhergt
"1" III de kracht iets op te durveo geven. Er zijn
hlt, 1111, en ook feiten, waarop een grote vrede kan
wIIIII"1I /{cgrondvest. Een voorwaarde is daarbij, dat
III Il c'Ikaars grenzen respecteert, want het afscheuren
Il l'rovincies. het verplaatsen van bevolkingen. het
•• hf'1 l'pcn van corridors en het verdelen van landen
1
een bepaalde breedtegraad zijo slechts maatcl ie het geweld doen voortduren. Het moet
1,1 hl
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dan ook ais een voordeel worden beschouwd, dat er
nog steeds geen eigenlijke vrede is gesloten, waardoor
aI deze monsterachtigheden tenminste nog niet open ·
lijk zijn gesanctionneerd.
.
De vrede van Versailles droeg destijds reeds de klemen
van de Tweede Wereldoorlog in zich. Gegrondvest .1.
hij was op bruut geweld, leverde hij het evangeli~
waarop iedere gewelddaad zich voortaan kon beroe·
pen. Een tweede vrede naar dit m~el zou nog kor~cr
dureo, en de definitieve verwoestmg van Europa 111luiden.
Dat de groeiende spanning tussen Oost en West d
kans op een rechtvaardige oplossing dreigt uit la
sluiten is even zeker als het feit dat er geen tafel 1.
die op' twee poten kan staan. Er zijn altijd tenminSIC
drie poten nodig. Men raakt dan ook in elk geval ln
een kwade zaak verwikkeld, aIs men zich in deze span·
nmg laat opnemen, aan welke van de twee kanlCn
ook. De verdeling van Duitsland niet alleen, maar van
heel Europ. valt op deze manier niet tegen te houden.
Ze kan slechts z6 worden beëindigd, dat de EuropelO
élites in de groeiende nood hun onderlinge eenheld
gaan beseffen, en daaruit dan de no~ige conclusi~1

trekken. Onze grote historische conflleten, zoals de
Frans.Duitse tegenstelling en het weer zo onheilspcl.
lend oplevende Poolse probleem, zouden daarm ••
tegelijk van de baan zijn.
.
.
Zoveel even in het kort, daar het ons hier elgenlijll.
om andere dan politieke ideeën begonnen is. Het gal'
ons veeleer om het gevaar dat de enkeling loopt en
om de vrees die hem bevangen houdt. Ook hij word'
door tweespalt verscheurd. Op zichzelf wordt hij door
de wens bezield, zich aan zijn beroep en zijn gezin la
wijden, en verder aan zijn liefhebberijen. Maar de tiJd
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hem op, hetzij in het feit dat zijn
1. 'lIItlllll"lIl1ulighcclen slechter worden, heuij doordat
h/I 1""""';111( van extremistische zijde wordt aange·
.. Iii Il C'"Icigcning, dwangarbeid en nog ergere din." 11.11 1111 ' 11 plotseling zijn gezichtsveld binnen. Het
,",iI 1,,'11, daarbij al spoedig duidelijk, dat een neu., 10 1" ,,,oIiiig gelijk staat met zelfmoord; er blijft
.if 1 hl " k"lII'I over tussen huilen met de wolven of tegen

tU"

11"

v,'ld(: trckken.

1111, vi lldt flij in die noodtoestand een derde houding,

,lit

,""tI

1111

~IIII

I(chcc! opgaat in de bewegingen van de tijd?
die weI alleen vinden in zijn kwaliteit van
tt~II/II~{, in zijn bestaan aIs mens, dat door dit alles
'"' '" I",k t blijft. Het valt in zulke situaties ais een
"11111 \ll'rd icnste te prijzen, wanneer de kennis van de
1"1 .. " w"1( lIict geheel verloren blijkt te gaan. Wie aan
• IIh lluphcs heeft weten te ontsnappen, die weet dat
hll ,III 1 ;11 de grond van de zaak aan de ontmoetiog
t ... l "" lIvoudige mensen te danken heeft, die niet in
.h h UII V,UI llaat en schrik en van het automatisme der
.' '''''''''l'laatsen waTen gekomen. Zij hadden de propa,. Iidu Illet baar demoniscbe influisteringen weten te
.. I IHuan. Het kan tot een reusachtige zegen worden.
W ,,,",,'1' deze deugd in leiders opstaat, zoals in Au·
I",t geval is geweest. Daarop kuonen grote rijken
"lIId"1I gcgrondvest. De vorst heerst dan niet door te
Il..dlll1 , l'lIaar door bet Ieven te schenken. Een van onze
. ''''0 l'"nten van hoop ligt dâ:irin, dat onder de tait..,,. Illillioenen een werkelijk groot mens kan opstaan.
1111 'lover over onze houding tegenover de catastrophe.
Il.,1 /f lnat ons niet vrij am die te vermijden, maar in
" , k,,,lcr ervan bestaat toch vrijheid. De catastrophe
h hnol'l tot de beproevingen waaraan wij onderworl' Il worden.

.'''1"'
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De leer van het woud is zo oud ais de menselijke 111"
schiedenis, ja feitelijk nQg ouder. Ze is al te vinden ln
die eerwaardige in steen gebeitelde oorkonden, dlo
wij ten dele pas thans leren ontdjferen. Ze vormt hel
grondthema van de sprookjes en sagen, van de heili!!"
teksten en de mysteriën. Wanneer wij het sprookje in
het stenen tijdperk, de mythe in het bronzen tijdpcrli.
en de geschiedenis in het ijzeren tijdperk plaatsen, dan
zuUen wij overal op deze oude leer stoten, tenminlle
ais onze ogen er eenmaal voor geopend zijn. Wij lUI·
len haar oak in onze uranische periode terugvinden.
die ais stralingstijd aan te duiden valt.
Altijd en overal vinden wij het weten, dat er onder
de wisselende wereld der verschijningen oerbronncn
van kracht en kosmische macht verborgen liggen. D1I
weten vormt niet alleen het symbolisch·sacramentcl
fundament van de kerken, het zet zijn bestaan nlcl
alleen voort in geheime leren en secten. maar h~l
vormt ook de kern van aUe filosolische systemen, hoc
totaal verschillend de begripswereld van deze laallir
ook rnag zijn. Tenslotte gaan ze aUe op hetzelfde gaheim terug, dat voor ieder mens open ligt die het con·
maa! in zijn leven heeft ontmoet, of hlj het nu al.
Idee, als oermonade, ais ,Ding an sich' of als existentla
begrijpt. Wie eenmaal het Zijn zelf heeff aangeraak 1.
heeft in principe de grens overschreden, waarbinnen
woorden, begrippen, scholen en confessies nog van be·
lang zijn. Maar hij heeft eerbied geleerd voor de leven·
wekkende kracht die er achter staat.
Het komt in dit verband ook niet op het woord ,woud'
aan. Toch is het geen toeval, dat wij in zo'n ster'"
mate uit de ban van onze wereldse zorgen worden ver-
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1"4,, II I. "'" oog gegrepen en geboeid wordt door
,*"'11 Il {lU hlocmen. In deze geest zou de botanie zich
tlU 1 {l ll linger niveau macten verheffen. Men denke
Il .1., I.lIin van Eden, aan de wijnbergen, de leliën
IYekorrel uit de Christelijke gelijkenissen. Aan
tu 1 /II1',ookjcswoud met zijn mensenetende wolven, zijn
'jl ~.IIII ( ' Il rcuzen, maar oak met zijn goede jager; aan
.h IIIIf'lIhnag van Doornroosje. in de schaduw waar·
. " Il,, lijll stilstaat of aan de Germaanse en Keltische
w lulfll1, zO;l ls het woud Glasur, waarin de helden de
.1111111 wcl.cn te bedwingen, en aan Gethsemane met
,II" ,,l'JI "",nen.
Il. ' ,,, II11c beeft de mens echter ook op andere plaat.. Il W·'.ucht in holeo, labyrinthen en woestijnen.
III Ile verzoeker verblijfhoudt. Overal huist een
'" ,h, lff leven voor diegene die de symbolen ervan
• , ' e rallen. Mozes sloeg met zijn staf tegen de rots·
I1d. waaruit toen het levenswater tevoorschijn
. I"IIIIK'. Eeo dergelijk moment is dan voldoende VOOT
.tlllwlldcn jaren.
1" 1 1. "",ar schijn dat dit alles in verre landen en
,1\"1,, lijden verspreid zou liggen. Het ligt integendeel
f'dcl' individu verborgen. en is hem in een geheim.
1.1" Irl overgeleverd. waarin hij zichzelf kan begrijpen
1" '11" diepste, méér dan individuele wezen. EIke leer
.11 .Ic',c naam waardig is doelt daarop. A! heeft de
'''"''','ie zich ook verdicht tot ondoordringbaar lijken,1 wanden, de overvloed is toch vlakbij, daar die in
,1 IIIcns ais een talent, een boventijdelijk erfdeel is
1,lIlvell Icven. Het hangt slechts van hem zelf af of hij
,11"
alleen maar ais steuntje zal gebruiken Of die
kllningsscepter herkennen zal.
C'''I.e lijd levert ons nieuwe gelijkenissen. Wij hebben
"mlllen van energie ontsloten. die oneindig veel ster·

".1. 'u.
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ker njn dan de totnutoe bekende. Toch is dit alln
niet meer dan een gelijkenis, want de formules die da
menseIijke wetenschap in de loop der tijden vimll
voeren ons altijd weer naar iets . dat al Jang bekend
was. De nieuwe lichten die ontstoken worden li]n
slechts vluchtige zonnevlammen die aan de geest onl·
springen. Zij beproeven de mens om de wonderlijk
absolu te macht die in hem woont tevoorschijn 10
roepen. Steeds komen er weer noodlotssIagen die vonr
hem niet aIs deze of gene, maar ais mens een uitdaginK
betekenen.
Dit is ook het grote thema in de muziek: de wisselen·
de figuren leiden daar naar het punt, waar de mena
zichzelf tijdeloos tegemoet treedt en zijn eigen lot II"
worden is. Dat is de opperste, schrikwekkende Ilezwering, die aIIeen een werkelijk meester vermag la
verrichten, die ons door de poorten van het gerichl
naar de verlossing en de triomf voert.
De mens heeft zich teveel aan zijn eigen constructiel
overgegeven; hij heeft zichzelf te goedkoop gema"ILl
en daardoor de grond onder zijn voeten verloren. DaI
voert hem naar catastrophen, naar grote gevaren en
smart. Deze dringen hem ongebaande gebieden bin.
nen en leiden hem tot de rand der vemietiging. Won.
derlijk is het echter hoe hij juist dan, vogelvrij, ver·
oordeeld en ·op de vlucht, zichzelf weer ontmoet in zi]n
gave, onverwoestbare wezen. Hij dringt daarmee door
de tijdelijke ficties van de geest heen, en wordt zich
weer bewust van zijn macht.

21

lit 1 \Vllllt! is ons tehuis, en Levens vol gevaren 1). Het ·
U lit 1{1lIlw()ordigt de grote tegenstelling èn de dieper

Il 1.11.1., f\c lijkheid tussen leven en dood, met het gelu hll \V.HII'van de mysteriën zich bezighouden.
1.. Il Il vCl'uand is bet woud het grote tehuis van de
IllIud. dc zetel van gevaar en · vemietiging. Het is de
1 I I~

VUII

IIII UI

Ic )

de geestelijke leider om hen .d ie hij leidt
bl'engen, opdat zij bun vrees verliezen. Hij
1. ,,, 1... " symbolisch sterven en weer opstaan. Vlak bij
th vl1111ictiging ligt immers de triomf. Door dit weten
~ I'" .1 •. lIIens zich boven de tijdelijke machten verhef"", IliJ ûct dat die hem in de grond van de zaak niets
~ 1111111'11 doen, en er eigenlijk slechts toe ,bestemd zijn
'1111 hl'IU in zijn diepste wezen le bevestigen. Een heel
ur\1I wl van ontzettende mogelijkheden is om de mens .
Il. ml opgesteld, kIaar om hem te vers1inden. Dit is
" litt,!' gcen nieuw beeld. De nieuwe werelden die zich
Il'1 Oll~ voordoen zijn altijd wecr afdrukken van ecn
." dl'1.clfde wereld. En die wereld was van het begin
III Iwkcnd aan de gnostici, aan de kIuizenaars in de
wllt'lI rijn, aan de kerkvaders en de theologen van bet
,. hIC: .Ing. Zij kenden het woord dat de schrikwekken·
1111 vCI'Hchijning in het niet kan doen verzinken. De
. 111 Il fi des doods wordt dan voor de wetende die haar
. 1111 gl'ijpen tot een staf, een scepter.
I)r angst maskeert zich a!tijd naar de stijl van de
111.11'''. Het duister van de holle wereldruimte, de
vi. lllcnen der woestijnheiligen, de schrikwekkende
v"'loccidingen van Jeroen Bosch en Lucas Cranach,
.In ',wcrmen heksen en demonen uit de Middeleeuwen
1) If," wordt hier een passage weggelaten over de dubbele beteke~
III. \lun het Duitse woord "heimlich" (vert.).
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zijn alle schakels in de eeuwige keten van angst, wanl
in de mens veel vas ter geklonken zit dan eens Prornr
theus aan de Kaukasus. Van hoeveel hemelen vol
goden hij zich ook weet te bevrijden, de angst bHjl!
hem listig begeleiden. En altijd weer verschijnt xll
hem ais opperste werkelijkheid die hem van schrlk
verlamt. Ais hij werelden van strenge, exacte kennl.
binnentreedt, zal hij zijn voorvaderen uitlachen, dl.
beangst waren om Gothische schimmen en hellO
visioenen. Hij hee[t er dan gecn vermoeden van.
hij in dezelfde ketenen gevangen ligt. De spokell
komen op hem alleen maar in wetenschappelijke .tijl
al, als ,onwrikbare' leiten. Dit is in alle opzichten
experimenteel vast te stellen, evengoed ais de gesloten·
heid van iedere willekeurige demonenwereld zich lall
omschrijven. Het vroegere woud mag nu tot een aan·
gelegd bos zijn geworden, maar nog altijd is de men.
een kind dat erin is verdwaald. De wereld is nu tOI
een schouwtoneel voor microbenlegers geworden; hel
Laatste Oordee! hangt ons zo dreigend ais ooit boven
het hoold, zij het thans in de vorm van natuurkundiga
lormules. De oude wanen bloeien ais psychosen en
neurosen verdeT. Oak de ouderwetse menseneter is ge.
makkelijk in zijn nieuwe gedaante terug te vinden, cn
niet alleen maar ais uitbuiter en aandrijver op de ver·
schrikkelijke slachtplaatsen van onze tijd. Hij kan cr
ook aIs seroloog temidden van zijn instrumenten en
retorten over staan denken, hoc de menselijke milt oC
het menselijke borstbeen de grondstol zou den kunn.n
leveren voor fantastische medicijnen. Daarmee zitten
wij midden in het oude Dahomey 01 Mexico.
Dit alles is niet minder lictiel dan het gebouw vall
welke andere symbolenwereld ook, waarvan wij ergen.
het puin opgraven. Het zal net ais die andere wercl.

cl.,
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YCl'val geraken en voorbijgaan~ en dan voor
l' 1IlIcl u ogeu onbegrijpelijk zijn geworden. ,Maar er·
11111
Il dc plaats stijgen andere ficties uit de onuit·
1IIIIII tlljli.t: hodem van het zijn, die er even overtuigendl
• • Il lIu!lIigvuldig van verschijning en even onont·
~llllllllllIar 'lullen uitzien.
Il.1 hl 111.1 van belang aan onze toestand, dat wij niet
II. f 'lI IIHt;U" in doffe waan verder leven. Wij verbeffen
1111 " II ICl N
lcchts tot punten van groot zelfbewustzijn,
11 111111 uok van strenge zelfkritiek. Dat is een kenteken
lOI !loge culturen: die weten bewustzijnsbogen te
_ l' illlllCII over de droomwereld heen. In de stijl van ons
ullule'nt bewustzijn dringen wij tot inzicbten door, die
IIVf lll'c,m komen met het lndische beeld van de sluier
,It

Il

Il

.. .. Maja, 01 met de opeenvolging der wereldtijden,

,,,,,1. liie door Zarathustra is geleerd. De Indische wijs1.. Id !'ckent zelfs de opkomst en het vergaan van

H"oIclll'ijken tot de were!d van het gezichtshedrog,
"" het tijdelijke schuim dat aan de oppervlakte drijlt.
WUllllccr Zimmer beweert, dat wij die grootheid van
1.1 1k missen, kunnen wij dat niet met hem eens zijn.
Ikc'I\ benaderen wij de wereld in wetenschappelijke
. cll l. Illet onze alles lijnmalende kritiek. De grenzen van
c Iii Cil ruimte worden hier onzeker. En hetzel!de zien
wlj. rnisschien in nog duidelijker en belangrijker
VIII III, heden ten dage gebeuren in de grote wending
vu .. het weten naar het zijn. Daar komt dan nog het
Ct oUlferen van de cyclische opvatting in de geschiedw",cnscllap bij. Die moet intussen worden aangevuld
door kennis van de kem van aBe historie: van het
Iltollla clat zich in oneindige verscheiclenheid van tijd
1111 l'uimte herhaalt; in dit verband bestaat er niet al·
kCII een geschiedenis cler verschiIIende culturen, maar
..ok ccn geschiedenis der mensheid, die de kern van al
l
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het menselijke, de mens zelf, zo dicht mogelijk h~
nadert. Die geschiedenis viridt haar herhaling in elk
mensenleven.
Daarmee keren wij weer tot ons hoofdthema terllil.
De menselijke angst is in aile tijden, overal en in ietl.r
hart afzonderlijk steeds weer hetzelfde geweest: anSl1
voor de vernietiging, voor de dood. Het GilgamesjepCII
en de 90ste psalm spreken er al van, en het is zo R~'
bleven tot in onze tijd toe.
De overwinning van de doodsangst is daarom vanzcll
ook overwinning van iedere andere angst, want dl.
hebben aile slechts betekenis in verband met dit cn
grondprobleem. Het gaan naar het woud is dus in d
eerste plaats een gaan naar de dood. Het voert ons 101
dicht bij de dood, en, ais het moet, daar doorheen.
Het woud aIs toevlucht des levens ontsluit zich voor
ons in zijn bovenwerkelijke rijkdom, aIs wij de gren.
streep .hebben weten te overschrijden. Hier wacht 0111
de grote overvloed waaruit de wereld zich voedt.
ledere werkelijke leiding staat in verband met deM.'
waarheid; ze weet de mens tot een punt te brengen,
waar hij de werkelijkheid ziet. Dat wordt vooral dul.
delijk, wanneer leer en voorbeeld samenvallen, wan·
neer de bedwinger van de doodsangst zelf het doden.
rijk betreedt, zoals boven allen Christus dat heeft ge·
daan. De tarwekorrel heeft door zijn dood niet allecn
duizendvoudig, maar oneindig vrucht gedragen.
overvloed van de wereld werd hier aangeboord, von
welle ieder nicuw verwekken van leven een zowel
tijdelijk aIs tijdbedwingend symbool is. Op ChriSIUI
volgden de martelaren, 'die sterker bleken dan de Stoa,
sterker ook dan de Romeinse keizers en de honderd.
duizenden die hun dood in de arena zaten te bekijken.
En op hen volgden de ontelbaren, die in het gro~

n.

76

• 1111111 wen zijn gestorven. Daarvan gaat ook heden
""H "l'II veel grotere kracht uit, dan op bet eerste ge. 10101 IIjk 1:. Ook ais de kathedralen instorten, blijft er
• 1 fi Wl'len, een onzichtbaar erfdeel in de harten voortI.,II I UU II. en dat ondergraaft aIs mijngangen de trotse
1",1,' J~II dcr dwingelandij. Alleen al hierom kan men
.1 VII Il VC!I'i'.ckerd zijn, dat her zuivere geweld, dat zich
111, 1'" ccrt op voorbeelden uit de Oudheid, op den
,tllu r lIooit zaI kunnen triomferen. Met het toen ver"WII hlocd vloeide iets van de kem des levens de
, 1111 hlcdcnis biilnen, en daarom gaat onze tijdsrekeulllK' lCl'ccht nog steeds van deze datum uit ais van
., Il M'l'Ote wending in het wereldgebeuren. Het is
'"Yllli,clle scheppingskracht die zich hier vertoont.
1111 111'0111 wordt Christus' offer nog steeds op ontelbare
,.llUrcli hcrhaald.
111\ld" .. lin heeft Christus opgevat aIs degene die het
W"I k van Herakles en Dionysus voortzette en overtrof.
l''',"klcs is het prototype van de vorst, op wie zelfs de
KHelen in hun strijd tegen de titanen waren aangew'·II;n. Hij legde moerassen droog, groeE kanalen en
lIIuuktc woestenijen bewoonbaar door de monsters en
.kll!Onen die daar huisden te verslaan. Hij is de eerste
.I.'r hcroën, op wier graven stedcn werden gesticht, en
""m' wie daar een eredienst bleef bestaan. EIke natie
l''',oft haar Herakles, en nog heden ten dage vormen
KllIvcn de sacrale middelpunten van het staatsleven.
IIlonysus is vanouds de leider van feestelijke optoch.
hm, Wanneer H61derlin hem een geest vaar allen
lIucmt, is dat zo te verstaan, dat ook de doden. ja juist
"ok zij, tot die gemeenschap behoren. Dit is de glans
die de Dionysische feesten omgeeft, de diepste bron
.,," hun blijheid. De poorœn van het dodenrijk wor·
drn wijd geopend, en een gouden rijkdom stroomt
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eruit te voorschijn. Dat is de zin van de verering Vlln
de wijnstok, waarin de krachten van zon en aarde zirh
verenigen. van de gedaan teverwisselingen cn de teruR"

keer van Dionysus.
Onder de mensen moeten wij vooraI Socrates noemen,

wiens voorbeeld niet alleen de Stoïci, maar ook tal van
andere mensen in aile tijden heeft bezield. Over zijn
leven en leer kunnen wij van mening verschillen, maar

zijn dood behoort zonder enige twijfel tot de grooUte
gebeurtenissen uit de geschiedenis. De wereld zit nu
eenmaal zo in elkaar, dat de menselijke vooroordelon
en hartstochten telkens weer hun toi in bloed zullen
eisen, en men moet goed weten dat dit niet kan veranderen. De argumenten mogen elkaar afwisselcn,
maar het tribunaal van de domheid blijft altijd in
stand. Men wordt daar veroordeeld omdat men d~
goden zou hebben geminacht, omdat men een dogml
niet heeft willen erkennen of omdat men gezondigtl
heeft tegen een theorie. Er bestaaD geen grote woor·
den en edele gedachten, in wier naam niet al bloed
is vergoten. Typisch socratiseh is het weten dat dit
oordeel in een hogere zin, die boven het menselijk~
voor en tegen uitgaat, geen geldigheid bezit. Het wa~
oordeel is al van het begin af geveld, en doelt op de
verheerlijking van het slaehtoHer. Wanneer dus thalll
moderne Grieken zich beijveren voor een berziening
van het vonDis. dan kunnen zij daarmee alIeen manr
bereiken, dat de nutteloze noten die men aan de
wereldgesehiedenis heeft toegevoegd nog met één wnr·
den vermeerderd, en dat in een tijd die zelf onschuldig
bloed bij stromen vergiet. Het proees van Socrates i.
eenvoudig een eeuwig verschijnsel, eD de bekrompen
lieden die cr voor rechter in hebben gespeeld kan
men ook thans nog bij bosjcs op iedere straathoek
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. illllf·rrcn, cn oak in ieder parlement. De gedachte
dlr cllt rUlldamentele icit te veranderen zou zijn is
Il,,,,,,,1, typerend voor een oppervlakkige beschou·
wIIlH. wij>.c. Want menselijke grootheid moet .Itijd
.'ft" III harde strijd worden veroverd. Zij overwint,
.IUllltlllt de mens in de eerste plaats de aanval van
" tH IllÎndcrwaardige in eigen boezem weet af te slaan.
W II ' wcrkelijk van betekenis is in de historie ligt
'.lr1r. ill de telkens weer herhaalde ontmoeting van
,1 IIH'IIS met zichzelf, dat wil zeggen met zijn god.1 Il kc: kraeht. Wie gesehiedenis wil doceren, dient dit
1'"111 waal' alles am draait te kennen. Socrates noemde
,1 ",,' diepste plek in zich, waar ltij zich geleid voelde
,111111' een stem wicr raadgevingen te diep lagen voor
wourllen, zijn daimonion. Wij zouden hier oak weer
1111 1I(!1 woud kunnen spreken.
WilL betekent hel nu voor de. mens van beden, ais
"II '.ieh I.at leiden door het voorbeeld der grote
oI",,,lshcdwingers, de goden, helden en wijzen? Het
I,. ,,·ken! dat hij deelneemt aan de weerstand tegen
.In tijd en weI ni et alleen tegen onze tijd, maar tegen
tijd - en de maeht die de tijd over de mens
IIltu(![cnt is zichtbaar in zijn vrees. Iedere angst. op
h" .'" ver afgelegen object die ook betrekking sehijnt
'" hcbben, is in de grond van de zaak doodsangst.
hl" de mens lich hier meer ruimte om te ademen
wroL te verschaffen, laI de lO veroverde vrijheid lich
ouk op ieder ander terrein doen gelden dat totnutoe
.Inor de vrees werd geregeerd. Hij laI dan de reuzen
kllllllcn vellen, die hij door zijn eigen vrees had ge·
wnjJend. Ook dat heeft zich in de geschiedenis telkens
w,'cr herha.ld.
Il iI.craard is de opvoeding thans nog precies op het
Ir~endeel gericht. Het geschiedenisonderwijs is nog

"II,·
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nooit door zulke vreemde opvattingen beheerst g.:.
weest. Welk systeem er ook wordt toegepast, de bedOl"
Jing is steeds het afsnijden van de metaphysische krachl·
stroam die de mens voedt, want hij moet getemd worden tot een bruikbaar lid van de collectiviteit. Zello
daar waar de Leviathan moed nodig heeft, zoals op een
slagveld, zal hij n6g trachten de strijder bang te m.ken
door middel van een tweede, nog erger lijkende bedrcl.
ging,. om hem maar netjes op zijn plaats te houden.
Zulke staten kunnen niet buiten een sterke politie.
De grote eenzaamheid van de enkeling behoort Inl
de kenmerken van onze tijd. Van aUe kanten komt de
vrees aIs muren op hem aanschuiven. Ze neemt varmen
aan die uiterst reëel schijnen: kerkers. slavernij, amsingelingsslagen. Die ' dingen vullen de gedachte Cil
innerlijke monolagen van de mens, en misschien ook
zijn dagboeken in jaren waarin hij zelfs hen die hem
het naast staan niet ten volle kan vertrouwen.
De geschiedenis grenst hier aan andere gebieden: aan
de natuurlijke historie en aan de demonologie met .1
haar verschrikkingen. Toch voelen wij ook dat er
grote, reddende machten in de buurt zijn. De ve
schrikkingen zijn wekroepen, tekenen van een hecl
ander soort gevaar dan het historisch conflict op zich.
zelf ons zou willen doen geloven. Het lijken steetll
dringender vragen die aan de mens worden gesleld.
En niemand kan hem het antwoord daarop besparen.

22
De mens -wordt hier ais het ware theologisch geëxaml.
neerd, of hij zich dat nu bewust is of niet. Natuurlijk
behoeft men aan dit woord niel al te veel waarde la
hechlen; wij willen ermee zeggen dat aan de mens da
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\ III"K Il:lal' de hoogste waarden in zijn leven wordt
M' , ,,·Id ••laar zijn kijk op hel geheel van de wereld en
1111 lÎjn persoonlijke verhouding daartoe. Uiteraard
h 1,,'1 .oiet nodig dat dit in woorden gebeun, ja het
, 01 1"I.t met woorden hel slechtst le benaderen zijn.
l " ""k bij het antwoord koml het niel op formulerin''', .I.W.l. op geloofsbelijdenissen, aan.
\VII ""IIcn dus niet over de kerken spreken. Voor het
1, 1. ,I"t de innerlijke krachl van deze nog allesbehalve
" ""f.\CPUI, bestaan belangrijke getuigenissen, spedaal
1111". tilt onze eigen tijd. Tot die getuigenissen kuonen
'v 1 vUlIral ook de houding van de legenstanders der
tu 1 ke;1I ..ckeneo, in de eerste plaats die van de totali1 dl n HLalcn. Die gaan noodzakelijkerwijs tot kerkver\ III)<illg Dver. De mens moet volgens hen aIs een dier
1.. IlIIndcld worden, onvcrschillig of de theorieën waar·
YUII Itlcn uitgaat nu een economisch of een ander
fi

• 1liii t L dragen.

Eerst geraakt men zo in een rechtlijnige

t1l1l1iJ.Çhcidswaan verzeild, cn vervolgens in brute
11(' lii ln litcit.
1"1kcrken zijn intussen aan de andere kant ook men• IIlkc instellingen. AIs zodanig dreigen zij steeds weer
\lu lI l le roesteo, waarmee de kracht die van hen kan
verdwijnt. Hierop bemst het doodse, mecha11I""hc, onzirfnige dat in zovele godsdiensten is op te
liu-l'ken, de vlakke verveling der Zondagen. de split. 111~ in haarklovende secten. JUisl ais inslituul is de
~O'fk "anvechtbaar: hel door twijle! verzwakle gebouw
"' 1111 plotseling instorten, aIs men er niet eenvoudigwf'K Ccn museum van maakt. Men moet dan ook reke""1{ houden met tijden en gebieden, waarin de
~ 'rk gcen betekenis meer heeft. De staat acht zich
,11111 geroepen, de leegte die zodoende ontstaat of
"" " den dag treedt met zijn middelen te vullen, een

""K"""
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onderneming die tot m,islukken 'is gedoemd.
Zij die zich niet met een klwtje in het riet laten sturen
zien zich iumiddels op het woud aangewezen. Onder
hen bevinden zich priesterlijke figuren, die menen dat
zonder geestelijke bijstand geen hoger Ieven. mogelijk
is, en die in het stillen van die honger hun roepinll
zien. Zij lei den .e en woudbestaan vol vervolging, <laI
herhaaIdelijk beschreven is; men denke maar aan de
geschiedenis van de H. Polycarpus, aan de mémoire.
van de voortreffelijke d 'Aubigné, stalmeester van
Hendrik IV, en voor onze tijd aan de roman ,The
Power and the Glory' van Graham Greene, die zich
in een tropische omgeving afspee1t. Natuurlijk is hel
,woud' in deze betekenis overal te vinden, tot in grotestadswijken toe.
Verder hebben wij intussen veelaI met een innerlijlr.r
noodloestand bij de enkeling te maken, voorzover die
er geen genoegen mee neemt zich te laten inschakelcn
in een collectiviteit. En hiermee raken wij de .kern
aan van het lijden in onze tijd, die grote innerlijlr.e
leegte, die door Nietzsche is aangeduid aIs het groeicn
van de woestijn. De woestijn groeit: dat is inderdaad
het beeld dat onze civilisatie met haar van hun zin
beroofde verbindingen te zien geeft. Dit wegterinp
proces is een zeer brandend probleem: ;De woestijn
groeit. wee degene, die woestijnen in zich bergt.'
Het is goed, wanneer de kerk hier voor oasen kan
zorgen. Maar het is nog beter, aIs de mens ook daar·
mee niet tevreden is. De kerk kan ons assistentie ver·
lenén, maar geen existentie. Ook met de kerk aIs instl·
tuut bevinden wij ons nog op het schip, en dus in
beweging; de rust is slechts in het woud te vinden,
De keus valt in de mens zelf, en niemand kan hem
die keus afnemen.
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groeit: de grijze, onvruchtbare zônes
HI 1111 Il III olYlvang toc. De zinvolle voorterreinen waarI lijlll \VIi ons omgeven hadden gevoeld verdwijnen:
,II IIdlll'lI, met de vruchten waarvan wij ons argeloos
11111.1,' 11. tic vertrekken~ die met beproefde werktui~
1" wlI/C'II uitgerust. Onze wetten worden dubieus,
" " . Il' " ... d. "hap krijgt een tweesnijdend karak ter. Wee
lu lU , dlf' wocstijnen in zich bergt. die nie t, al is het
III 1111 III' I-én eokel pIekje, nog iets van ~e oerkracht
III I II Il dl':lagt die steeds weer de garantie biedt Vaal
,III hllllwl'hcid.
UI

\VIII 'N I ijll
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UII Il'' , kracht kan zelfs nog daar bewaard blijven, waar
l.:taikoren toc wardt vermalen. Het Ieven kan
' lU. lIil ;Ilomen weer amhoogkomen. Geen sterveling
... iI~1I1I1I ;Ian twee IiloIenstenen die hem beproeven:
,Ii 1"'Ifel en de smart. Dat zijn de twee grote midIii 1. Il w;oarover de nihilistische macht beschikt, die
.h Ylllditen van aIle menselijke inspanning weer dreigt
.. Ylllllit; Ligen. Men moet el' tussendoor zijn gegaan.
It 1 IN de taak. het examen, waarvoorbij pas een
,,10 illY 1ijdperk kan beginnen. Dat examen blijft nieuillilii IIcspaard. Hiermee staat in verband, dat men
lu lU 1IIIIIlÎgC landen op aarde geestelijk ongdooflijk
" 1 .",'n 1er is dan in andere, en miss chien zijn dat
1"101 wl"! llie welke gewoonlijk voor achterlijk worden
,.,, 1,11"11, Dat is een van de vormen van gezichtsft tllilK die waar te ncmen vallen.
"" Illidl nu de schrikwekkende vraag die het Niets
Il 01.· lIIens stelt? Het is het oude raadsel dat de
l,hll1~ al aan Oedipus heeft opgegeven. De mens wordt
tlfllh 1 vl'uagd naar zichzeIf, of hij ook de naam kent
'HI 111'1
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van dat wonderlijke wezen dat zich door de tijd be·
weegL En hij wordt verslonden of tot koning gekrooml
al naar het antwoord dat hij geeft. Het Niets wU
weten of de mens tegen hem is opgewassen, of er on·
verwoestbare elementen in de mens leven, Niets en
tijd zijn in dit verband een en hetzelfde, en het klopl
dan ook dat juist de grote macht van het Niets de tijd
20 waardevol doet schijnen, tot in zijn kleinste deehja
toe. Tegelijkertijd groeien de apparaten die het drd.
gend arsenaal van de tijd vormen. Hierop berust de!
vergissing, dat het die apparaten, en in het bizonder
de machinale techniek, .ouden zijn, die de wereld
naar het Niets toedrijven. Het is juist andersom : uc
apparaten graeien tot in het oneindige en drijven on.
steeds verdeT in het nauw, omdat de overoude vraaR
die aan de mens wordt gesteld opnieuw brandend
actueel is geworden. Ze zijn slechts de getuigen die de
tijd nodig heeft, om aan de menselijke zintuigen zijn
overmacht te suggereren. Geeft de mens het jui'la
antwoord, dan verliezen die apparaten bun magischo
glans en voegen zij zich naar zijn hand. Dàt is het wat
hij moet inzien.
Nogmaals: alles draait om de vraag die de tijd aan de
mens stelt omirent zijn innerlijke kracht. Die vrauil
richt zich tot de mens in zijn kern. Alles wat wij daar.
bij zien optreden aIs vijandschap van vreemde lanùen,
aIs wapenen en ais noodtoestanden, behoort tot da
verschijnselen van de tweede orde. Het zijn slech"
onderdelen van de regie van het grote drama. Wij be·
hoeven er niet aan te twijfeIen. dat de mens oak de7.0
keer in staat zal blijken de tijd te bedwingen, en hct
Niets naar zijn hol terug te bannen.
Tot de meest typische kenmerken van de ondervraginll
behoort de eenzaamheid . Dat is wèl een merkwaardil
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"l' hli". cI in een tijd, waarin de cuJtus van de ge•• u f lIIi l hup :1.0 opvaIlend wardt bedreven. Het behoort
• Ii .. 1 101. de ervaringen die slechts aan weinig mensen
,,""",,", hlijven, dat juist de men.selijke collectiviteit
Iii dl, 1IIIIIIcnselijke tegenstander optreedt. Dit is een
l' ,,,.r"x van dezelfde soort aIs die, dat de vrijheids,., , .. , k' " g v:tn het individu zich recht evenredig ontIH .. " ",,:t de geweldige veroveringen die de mens in
,1. 1liIIIIIe maakt.
MI 1 Iwl constateren van die eenzaamheid zou dit
111,lildNlll k cigenlijk weI besloten kunilen worden, want
1 VIIIII' nut heeft het over situaties te spreken waarin
Ililt ,. IIllcrlijke hulpmiddelen noch leiders ons van
.Ih , .. , k"nncn zijnl Er bestaat een stilzwijgende overUlIlI'lllIlIing over het fcit dat de zaken inderdaad 20
Il HI": ('1" zij n nu ecnmaal <lingen waar men over het
1 • IIH" ' II niet graag over spreekt. Tot de positieve
'Il van de hedendaagse 'mens behoort ongetwllI .-'.' "ijn schuwheid ten aanzien van verheven gefIII1 111 1"H :1 ISen, zijn zakelijke behoefte aan geestelijke
,1... I••lIikhcid. Zijn bewustzijn is zo gescherpt, dat hij
,. vlt l,e toon, al is die ook nog zo zacht, opmerkt.
,,, ,III ''l'dcht bestaat er inderdaad nog schaamte-

•• ''''"!l'k

• \ilil' !.

1 fil Il k:1I1 men intussen van een forum spreken waar"l' , ," bclangrijke dingen aan het afspelen zijn. Het
t, ' ..-" rnogelijk dat men later die delen van onze
h"I'"flo· litcra tuur het hoogst zal aanslaan, die het
... jll ll i IlIct een literaire bedoeling zijn geschreven; ik
" "k hi",. aan al die ooggetuigeverslagen, brieven en
,1 M'oowkcn, die temidden van de grootste gruwelen die
1" "" fi ' w"rcld hebben plaatsgehad ontstaan zijn. Men
, 1 111111 iuzien. dat de mens in dit ude profundis" een
,II l'''' hccft bereikt waarin zijn grondvesten bloot-
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kwamen, en waarin de kolossale macht van de twij!ol
gebroken werd. Met ais gevolg een verdwijnen van li
angst.
Hoe zo'n. nieuw begin er uitziet, zeUs waar het zljn
vervolg nog niet vindt, valt af te lezen uit de in li
luchtkoker van zijn gevangenis gevonden aantekenin.
"gen van Petter Moen, een Noor die in Duitse gevan·
genschap is omgekomen, en die men een geestcliJk
opvolger van Kierkegaard kan noemen. Bijna steeru 1.
cr een gunstig toeval in het spel geweest, wanneer cr
brieven zoals die van graaf Moltke bewaard zijn gr·
bleven. Zij geven ais door een smalle spleet ineens CCII
kijkje in een wereld waarvan al meende dat die niel
meer bestond. Men kan reeds thans als zeker ann·
nemen, dat zich daar documenten uit het bolsjewi..
tische Rusland bij zullen voegen, die aan de dingen
die men daar meent te kunnen waamemen een heel
anders geaarde aanvulling zullen geven, een ons than.
nog onbekende zin.

24
Ecn volgende vraag is. hoc men de mensen moet voor·
bereiden op het betreden van wegen, die hen don"r./'
en onbekend terrein binnenvoeren. Het is de oplolsing van dit probleem die men in de eerste plaats van
de kerken verwacht, en inderdaad zijn die in ccn
groot aantal bekende en in nog meer onbekende go.
vallen tot het geven van die oplossing in staat gobleken. Het is door de feiten bevestigd, dat kerken en
sectcn aan de mensen mecr kracht kunnen meegeven
dan de zogenaamde moderne wereldbeschouwingcn,
die doorgaans slechts op een tot zienswijze verhevcn
natuurwetenschap berusten. Vandaar dat men dezel!.
de dictaturen die atoomonderzoekers tot hoge pOSlen
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1 d!fl lrf ' lI 'lulke onschuldige wezens ais de' ,ernstige
IIql .. IVII,",crs' met ware grinnnigheid ziet vervolgen.
Il, 1 Hf' lltigt van een juist instinct, dat de jeugd van
UHI .. J& !.idl opnieuw ·voar de godsdienst begint te inte~
., lill' 11111, Zclfs wanneer de kerken niet in staat zouden
t.III~"" "an deze behoefte afdoende tegemoet te
~ !llItrlll, Iii deze beweging toch van belang. daar ze de
'""II,lIlkhcid schept om vergelijkingen te maken: Men
~,. 1 W Il cens mogelijk is geweeSt. èn wat van de toe·
.111111" 111:11;' worden verwaeht. Wat mogelijk is geweest,
• Il '111 ' 11 thans nog slechts op een beperkt terre in zien,
llli"" tlj k op dat van de kunsthistorie. Dat intussen al
I lj, Ndai ldcrijen, paieizen en museumachtige oude
. Ulltl l1 lIiets te betekenen hebben in vergelijking met
•• , . l"'l'l'cnde oerkracht waaruit zij zijn voortgekomen
1111" die gedachte hebben de futuristen gelijk. De
t .. h · HI!"oom die al deze dingen ais honte schelpen
tOi' l, nd,tergelaten kan zeU niet zijn opgedroogd; hij
flllll\l ('l'gens onder de grond verdergaan. W anneer de
1111 1111 101' zichzelf inkeert, zai hij h em weer on tdekken.
tu Ilnul'mee schept hij dan weer een oase in de
Il' .l lj ll ,
MI Il 'lloct verder, zoals wij reeds zagen rekening
l1 ' I"d"11 met grote gebieden waar geen kerken meer
hi l i 11 1111 of waar ze verworden zijn tot instrumenten in
.tl .", vlln een dictatuur. Maar nog belangrijker is de
ft " . wc'~ il1gJ dat cr tegenwoordig in zeer veel mensen
Il "wl'kc behoefte bestaat aan religieuze vormen,
, • will ûj tegelijkertijd een afkeer hebben van de ker" '11 , Men voelt een tekort in zijn leven; vandaar het
ni t'".I!nc of miridere sucees van al die heilsleraars en
"',If',ukhtcrs die de roI van de kerken ovememen.
Ptt Il 'l.ou het zo kunnen uitdrukken, clat er steeds een
, l'. Iole mate van gelovigheid bestaat, die eens door
J
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de kerken op normale wijze werd bevredigd. Nn
kracht voor een groot deel is vrijgekomen, hecht lIII
zich aan van aIles en nog wat. De moderne mena Il
daardoor, bij al zijn ongeloof, een zeer liehtgeloYl1
wezen. Hij wil niet geloven wat in de sterren staut
geschreven, maar wei wat in de krant staat.
Deze lacune bIijft zeU, daar te voelen waar wij ons "1'
volledig a-religieu, terrein schijnen te bevinden, en
het ontbreekt dan ook niet aan pogingen er met all~
middelen in te voorzien. Ecn boek aIs dat van Bry,
dat ,Verkapte Religie,' heet, doet on, een blik wer·
pen in deze wereld, waarin de weten,chap min ni
meer haar eigen gebied verlaa t om een 500ft seclr
achtig karak ter aan te nemen. Soms zijn het notabenr
dezeIfde per,onen, die zich geheel aan de wetenschar'
wijd~n en er dan toch weer niet genoeg aan blijken ~
hebben, zoals men bijvoorbeeld aan de levensloop vun
een Haeckel en cen Driesch kan constateren.
Daar het verlie, van het geloof zich vooral al, leed a'lII
de mens kenbaar maakt, is bet geen wonder"dat in hel
bizonder ook artsen zich ermee bezighouden, mel
,cherpzinnige methoden van dieptepeiling en daarop
gegronde genee,wijzen. Onder de groepen patiëntcn
die hun heil bij hen zoeken, vinden wij vooraan die·
genen die de wen, koe, teren hun vader te dode ...
Tevergeefs zaI men hier echter naar die anderen zoc·
ken, die hun vader verloren hebben, en wier le~'I1
daarin bestaat, dat zij geen besef hebben van dat vel ·
lies. En dat niet zander reden, want tegenover dit ge.
val staat de genee,kunde machteloo,. WeIi,waar moel
eike goede arts ook iets van een prie, ter in zich heh·
ben, maar de gedachte om geheel voor pries ter te ga"n
spelen kan pa, dan in artsen opkomen, al, het beser
van de grens tussen zieleheil en gezondheid verloren
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1. K"M"'''1. Men mag dan ook over al die navolgirig van
• " "'lIjkc bijstandsmiddelen zoal, het gewetensonder, ... l. tic hiecht, de meditatie, het gebed, de extase, eoz.
1" .l'''l'apeutische behandelingen denken zoals men
wil. /('ker is echter dat men er nooit verdeT mee kan
'"1111'11 dan de uiterlijke symptomen, en zelfs daar kan
lu 1 rvcngoed schade aIs voordeel opleveren.
WUllllcc:r men op onzichtbare werelden wijst waarmee
wl l h'l contact verloren hebben, versterkt men in de
III, ,IIW' mens in de eerste plaats het gevoel van zijn
1II,II,,·icl. Een duidelijke schildering van het leed, een
•• Iulille diagnose, is van meer belang. Het is eigen, ,,11f( dat men die vaker en overtuigender dan bij
• ~.I",o l ogen bij schrijvers vindt, van Kierkegaard tot
Il'0 " ',,,,,,. Wij hebben al gezegd, dat de krachtsver·
hOllclingen totnutoe alleen op kunsthistorisch terre in
""",,Iijk aan den dag creden. Ze moeten echter ook op
li • flchied van de innerlijke kracht van de enkeling
HIII /lf" louwelijk te maken zijn. Dit is geen taak die op
l, • Kubicd van de ethiek ligt: ze ligt op dat der men1 IIlkc cxistentie. Een mens die nu wei niet in de
'-llfll& lijn. maar dan toch in iets dat daarop lijkt. zoals
1 11 11 IIloderne industriestad, zijn Ieven moet sIijten. en
" " onk maar een vage glans te zien krijgt van de grote
tu',tllijkheid van bet bestaan. zo'o mens begint te voc11111 dut hem iets ontbreekt. Pas aIs hij zo ver is begint
hll Il' zoeken. Wanneer nu een goede theoloog hem
." '.ijn verblinding afhelpt, is dat daarom van be·
I!'''f(, o!lldat hij aIleen dàn kan, heeft werkelijk zijn
,100"1 .e bereiken. Alle andere geleerden, om van op de
JI'''''lijk gerichte instanties nu maar te zwijgen, zullen
1. "' "1' bedrieglijke beelden aCsturen. Het schijnt tot
.t {' II l'HUS te behoren die de mens te doorlopen heeft.
hi.i cerst een aantal van die beelden te beproeven

.1 ,"
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krijgt, d.W.I. dat hij eerst op een aantal Utopia's mOl'I
afmarcheren onder het blijde teken van de voorull
gang. Die vooruitgang mag ·hem wereldmacht, termlel·
achtige modelstaten of grote rijken waarin eeuwlJl1l
vrede heerst voorspiegelen, dat alles blijven sl.dm
schim:men, zolang er geen sprake is van een echte op·
dracht. In dit 0plicht hebben juist de Duitsers wei
ontzaglijk veel leergeld betaald; dit is inrussen nir!
verloren, mits zij het maar ais zodanig erkennen.
De ech te theoloog moet lich dus instellen op de men,
van heden, en spedaal op die mens van heden, dln
niet in reservaten leeft of op plaatsen waar de prc",ln
wat minder hevig is. Hij heeft dus met een men. te
maken, die smart en twijfel tot de bodem toe heofl
geproefd, en die wat lijn vorming bè treft veel meer
aan het nihilisme dan aan de kerk te danken heerl,
waarbij wij dan nog ln het midden kunnen laten hOC'·
veel nihilisme er ook in de kerken verborgen lit. Dlr
mens lai doorgaans ethisch en geestelijk niet erg 0111 ·
wikkeld zijn, maar het zal hem nÎct ontbreken aan ecu
voorraad overtuigend klinkende gemeenplaatsen. HI)
is goed wakker, intelligent, bedrijvig, wantrouwend,
niet kunstzinnig, en er instinctief op uit hogere mensentypen en ideeën naar beneden te halen; hij is zeer
op lijn eigen voordeel en veiligheid uit, gemakkelijk
met grove propagandaleuzen te leiden, waarin hij de
vaak ahrupte koerswijzigingen nauwelijks opmerkt, en
vervuld van h umani taire theorieën, maar evenzeer ge.
neigd het meest vreselijke en door geen recht begren ••
de geweld te gebruiken, wanneer rijn medemensen niel
in zijn voorstellingssysteem blijken te passert. Hij voell
zich daarbij steeds door bOle machten tot in het diepat
van ·zijn dromen achtervolgd, hij heeft weinig aanleg
voar genieten en weet nict meer wat echt feestvieren

1. lIua l'lcg.nover kan worden aangevoerd, dat hij zich
lit vlc'c:d1.ame perioden in het prettige bezit voelt van
, ,,1 l "dmisch comfort, dat de gemiddelde leeftijd be·
l "'flrijk hoger is geworden, dat in theorie de gelijk.
1" 101 y" Il aile mensen algemene erkenning heeft ge·
111111, '11, en dat op tal van plaatsen modellevens te be_lIult'rcll vallen, zoals die in hun alomvattende behaagIIlklll'i<l, individuele vrijheid en automatische perfectie
I.II ·W.~ I" weI bijna nergens zullen zijn voorgekomen.
Iltu b Il iet onmogelijk dat deze tevensstijl zich na het
IIIII"i,,;hc tijdvak van de techniek noglal uitbreiden;
Il'' Il is dcze mens. aan. wiens tekorten, deugden en verWil l III Îllgen wij allen in meerdere of mindere mate
tl""IIiebbcn, thans sterk aan het achteruitgaan. Van,II,,'" Iiet eigenaardig grijle en hopelole van zijn beI t li lUl, clat in veel steden en zeUs hele landen za veroI" I""l'd is geraakt, dat er geen glimlach meer afkan
... Illen in vreemde onderwerelden meent te vertocven,
" Iul,.. Kafka die in zijn romans heeft beschreven.
C Il Il i Il deze mens het vermoeden te wek.ken, van welke
,ulllliten hij zich oak waar hij in de gunstigste canditie
\l1 \III,I;crt heeft laten beraven, en wat voor geweldige
udllcn cr in hem verborgen liggen. dat is de taak
VII " <le: theologie. Een echte theoloog is hij, die boven
,1'1 m :reldse economie uit deel heeft aan de kennis der
IlIilclsc lachtige eeuwige bronnen. die onuitputtelijk
,Il" cn steeds nabij. Theoloog noemen wij hier een
wl \lcml mens, en wetend in deze zin is bijvoaTbeeld
111'1 prostitueetje Sonja, dat de innerlijke rijkdom in
Il Il.kolnikow ontdekt en die voor hem aan het licht
w"I'l I.e brengen. De leler voelt daarbij, dat dit tevoor·
.. Iilj" br.ngen van het verborgen talent niet alleen
wt11rdc VOOT het hele verdere leven heeft, maar oak
"11 transcendente waarde. Dit is de grootheid 'van

'1
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deze roman, zoals trouwens het gehele werk van DOII()jewski op een van die goUbrekers lijkt, waarop do
dwalingen van de tijd uiteenbreken tot spattend
schuim. Een kapitaal ais dit komt na elke nieuwe
catastrophe duidelijker naar voren, en deze Rus hecll
in dit opzicht een wereldrang verworven die wei ni
mand hem lOI willen betwisten.
25

In de buurt van de nulmeridiaan, waar wij ons nt»R
steeds ophouden, hecht men geen waarde aan gelool.
Men verlangt hier bewijzen, wat intussen oak zo uir.
gedrukt zou kunnen worden, dat men hier aan he-wijzen gelooft. Het verstand, en wei een verstand dat
niet alleen de scherpste scepsis aan kan maar daar oolt
bovenuit kan komen, rooet in de eerste plaats de
touwen waaraan wij vastgemeerd liggen doorkappen,
opdat er weer beweging kan ontstaan. Het begin i.
bet moeilijkst, daarna gaat er een oneindige ruimte
voor ons open. Steeds meer mensen schijnen tot het
inzicht te komen, dat bet geestesleven, zelfs zuiver
technisch bekeken, over vormen beschikt die effectie·
ver zijn dan militaire discipline, sporttraining of
lopende·bandrhythme. Ignatius van Loyol a wist dal
reeds, en aan dit weten danken ook nu nog hecl wat
leiders van kleine secten hun sucees, wier bedoelingcn
vaak moeilijk te beoordelen zijn; ais voorbeeld noern
ik Gurdjiew, een in vele opzichten interessante Kau·
kasiër.

Welke wapens moet men nu diegenen in handen
geven, die er levendig naar verlangen uit de woestijn
van rationalistische en materialistische systemen te
komen, maar die zich nog niet uit de dialectiek van
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,h ", kllllllcn bevrijden? Het feit dat zij lijden is voor
l" Il " et ucwijs dat er iets hogers mogelijk is. Er zijn
1 illl '! CInat! methoden om hen psychisch te sterken, en
1.,,. III claarbij van geen belang, dat die in eerste instant 1 IlIcC'hanisch dienen te worden toegepast. Men kan
vcrgclijken met kunstmatige ademhaling, die de .
1liIIIIInic ademhaling en de hartslag opwekt.
'I I",' liKt een aanduiding van de mogelijkheid dat e(
Il Il II lcuwe orde zaI worden gesticht. Evenais de ConIlIul'l'Ol'lIIatie in wezen een antwoord vormde op de
• "rulllIatie, en haar kracht aan deze ontleende, kan
","" Ûdl thans een geestelijke beweging voorstellen
,II., IIcL nihilisme aIs arbeidsterrein kiest en er zich aIs
' 1'1"Mciueeld aan vasthecht. Het is aan te bevelen
h'l{f'lIovcr degenen die in wetenschappelijke termen
l, ""cn leren denken, dezelfde methode toe te passen
d M cen missionaris tegenover inboorlingen gebruikt,
IIIIII,clijk hen tegemoet te treden in hun eigen taal.
Illor kan men intussen duidelijk zien, dat de kerken
,..", gclijke rred hebben weten te houden met de ont·
lYi kkcling der wetenschappen. Aan de andere kant
li. , IIlle li sommige gespecialiseerde wetenschappen thans
w,'rl' op gebieden terecht, waar een discussie over
'"miamentele vraagstukken mogelijk wordt.
Il cl, zOu te wensen zijn dat er eens een boek geschre.
\,f ' lI wcrd dat bijvoorbeeld ,Kleine Catechismus voor
Ihc'I'nten' zou zijn getiteid. Wanneer dit door een
. 1C1 l'kc geesteIijke macht aIs het ware aIs vooruitsprinM'IUt! bolwerk naar voren werd geschoven. dan zou
l!f'l levens zijn uitwerking niet missen op tal van
M IIO~ lisdle geesten, wier streven in dezelfde richting
MUli l. Veel meningsverschillen berusten eenvoudig op
f'~fI vcrschil in terminologie, Een overtuigd atheïst is
" Ii ij<l cen prettiger verschijning dan een onverschillig

,1.,
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doorsneemens, en wei omdat hij tenminste ov.er tic."
wereld in haar geheel nadenkt. Men lai ook niet 7.el.
den een houding bij hem aantreffen, waarin weI degr
lijk plaats is voor het verhevene; hierdoor lijn de
atheïsten uit de achttiende eeuw ook werkelijk sterkr
geesten geweest, en zijn zij aantrekkelijker dan hun
negentiende-eeuwse opvoIgers.

26
Wat nu het woud aIs toevlucht betreft, blijven aile
dingen die wij zojuist hebbcn gezegd slechts 10'IIe
opmerkingen over onze algemene toestand. Alle vor·
men van woestijn die wij om ons heen zien gaan op
die ene toestand terug. De werkelijk vrije mens, de
enkeling die zijn geestelijke onafhankelijkheid heert
bewaard, zal er vroeg of laat noodzakelijk over gaan
denken hoe hij deze ban kan verbreken. Wij moetcn
dat aan hemzelf overlaten: er lijn geen kant·en-klara
recepten voor te geven. Alles hangt er voor hem in·
tussen van al of hij zal weten door te breken, of terug·
geworpen wordt op het tijdelijke.
De leuze van de echte woudloper is ,hier en nu'; hij
is immers de man van de vrije, onafhankelijke actie.
Wij hebben vroeger reeds gezien, dat tot dit rype
slechts een Kleine fractie van onze massabevolkingen
behoort, en toch vormt zich hier een kleine élite die
tegen het automatisme van onze tijd is opgewassen, cn
waarop het brute geweld zich te pletter zal lopen. Het
is de oude vrijheid die ons hier in nieuwe gedaante
tegemoettreedt, de echte, elementaire vrijheid, die
steeds in gezonde volkeren ontwaakt ais de ryrannie
van een bepaalde partij of van vreemde heersers op het
land drukt. Het is een vrijheid die geen genoegen
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11 (1"111 L Hlct emigreren of protesteren, maar die bereid
1,. dt' Hll'ijd in zijn valle amvang te aanvaarden.
Il .11 iH ccn verschil, dat zijn invloed heeft tot in het
W,'I I'II van de mens. De woudloper kan zich niet die
1 111 y('I'Nehilligheid
veroorloven. die evenzeer aIs de
1II \IIII'l1liteit van kleine staten of vestingstraf bij poli.
1 (I ~ ( ' overtredingen een kenmerk is geweest . van de
)I i 1tlodc die nu achte.r ons. ligt. De woudlaper kamt
Ilu f lIlaeilijke beslissingen te staan; zijn taak lig~ a.m.
10 "rill, dat hij .tegenover de dwangheerschappijen
11I 1I, ll en vorm geeft aan de vrijheid vaor de komende
1"'1 lodc. Zijn tegenstander is er niet een die hij allcen
"'ilA " met begrippen te lijf kan gaanl
1", wccrstand die de woudloper biedt heeft ecn ;>bso10'"1, karakter; hij kent geen neutraliteit, geen pardon,
H""II vcstingstraf. Hij verwacht ook niet dat de vijand
11 11111' ôll'gumenten zaI Iuisteren, Iaat staan dat hij rid·
" "l'i ijk le werk zal gaan. Hij weet ook dat er, wat hem
l "II l'dt, geen sprake kan zijn van een opheffing van de
dllfldlitraL De waudloper kent een nieuwe eenzaa~·
10,,1", die vooral ' wordt veroorlaakt door de sterk geK' ,... illc satanische boosheid in haar verbinding met de
I!!ollerne wetenschap en techniek; deze laatste beteke1It'1I weliswaar geen nieuw element in de geschiedenis,
IIIWt' Loch wel Dieuwe verschijnselen.
IIll nlles is niet met een onverschillige houding te ver·
,"I~c n. Men kan in een toestand aIs deze ook niet gaan
wllrhlCll op de kerken of op geestelijke leiders of
I,'ldillggevende . boeken, die misschien over enige tijd
InUlr voren zullen komen. Toch heeft zo'n situatie ook
",'II voordeel, . namelijk dat er uit de vroegere vaag·
1o... lcll thans vastere omtrekken opdoemen. Dit is reeds
,llIldclijk te zien aIs wij het einde van de twee wereld.
IJIII'lugen met elkaar vergeIijken. tenminste wat de
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houding van onze Duitse jeugd betreft. Na 1918 viel
er een geweldige geestelijke beweging te constateren,
waardoor in aIle kampen talenten naar voren kwamen.
Thans is het eerste dat opvalt het zwijgen, en in hel
bizonder het zwijgen van de jeugd, terwijl die toch
juist zoveel vreemds en verschrikkelijks heeft gezien
in ooriog en gevangenschap. En toch weegt dit zwij'
gen zwaarder dan eell levendige ontvouwing van
ideeën en zeIfs dan het scheppen van kunstwerken.
Men heeft niet alleen de ineenstorting van Duitsla",1
beleefd, maar ook nog heel andere dingen gezicn.
Natuuriijk is de aaoraking met het Niets, en wei met
bel geheel n aakte Niets zoa15 dat in onze eeuw aan
den dag is getTeden, wei in een aantal zakelijke ver·
slagen geschilderd, maor het is niet riskant om te
voorspellen dat er nog heel andere vruchten lIit zullen
voortkomen.
27

Wij hebben reeds bij herhaling het beeld gebruikl
van de mens die zichzelf ontmoet. Hel is inderdand
van het grootste belang, dat diegene die een zwan:
taak op zich neemt zichzelf zo nauwkeurig mogclijk
kent. De mens op het schip moet zich meten aan dir
in het woud, d.w.z. de mens die deel uiunaakt vall
de civilisatie, van de afloop der historische verschijn
selen, moet teruggrijpen op zijn blijvend, boventijde.
lijk wezell, zoals zich dat in de geschiedenis openbaarl
en langzaam ontwikk.elt. VoaT sterke geesten, en de
woudloper behoort tot hen, betekent dit een genol.
Het is een zich bezinnen van het spiegelbeeld op zijn
onkwetsbaar origineel, een terugvoeren van dat wal
men heeft geërfd op datgene dat aan aile erfenissen
ten grondslag ligl.
4
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111-/0 onlmoeting met zichzelf vindt in de eenzaam·
1".'01 plaats, en daarin is haar speciale schoonheid ge·
If nflll: (:1' komt geen Dataris" geen geestelijke en geen
1'''''Hwaardigheidsbekleder bij te pas. De mens is zijn
• IW'II Incester in ·deze eenzaamheid, mits hij zijn eigen
I II IIJ{ doortiet. Hij is in deze zin werkelijk zoon van de
V"tI,·,·, heer der aarde, de boon der schepping. Sociale
'''III,ul lden geraken thans op de achtergrond. De mens
1\t.kt ,le priesteriijke en rechterlijke bevoegdheden
WI 'f'" ;I:tn zich die hem in de oudste tijden hebben toeIIPlaolJl'd. Hij laat abstracties, aparte functies en arIonld.vcrdeling achter zich. Hij treedt in verbinding
"",1, ,"ct geheel, met het absolute, en dat ver,chalt hem
• f l ll 8l Cl'k geluksgevoel.
1kl. 'l'reekt vanzelf dat deze onunoeting ook plaats
.Jo llit zonder dat er een dokter bij is. Wat de gezond·
,"nid "ctreft, is het oerbeeld dat een ieder in zich
d, .lItgt zijn onkwetsbaar, huiten de tijd en zijn gevaren
"III f.tcschapen lichaam, dat doorstraalt in zijn uitwenIlifle vcrschijning, en dat ook deel heeft aan iedere
w'" c1.ing. Bij genezing zijn steeds kosrnische schep.
l' l lI w~krachten aan het werk.
III tell toestand van volkomen gezondheid, die thans
, [' Idell meer voorkomt, bezit de mens ook het bewu,t·
'11" van zijn hogere organisatie, waarvan de uitstraling
ClIII hem heen zichtbaar is. De wereld van Homerus
Willdt nog bezield door deze heldere kennis, die .ge·
1'11111'11 gaat met een ontspannen blijheid; in dezelfde
IIHI Le waarin zijn helden de goden naderen worden
''1 onkwetsbaar, wordt hun lichaam ais het ware geeste·
IIl kcr .
j lok thans nog hangt genezing af van deze verhouding,
r1 11 lIet is zeer belangrijk dat de mens zich althans in
,II" vcrmoedens hierdoor laa t leiden. De zieke zelf
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en niet de arts is souv~rein, is degene die de genezillK
hewerkt, van centra uit waar niemand hem kan aan~
vallen. Verloren is hij pas, wanneer hij zelE de tor.
gang tot die bronnen verlies!. De mens lijkt in zijn
doodsnood vaak rondtastend te zoeken. Hij is dan op
weg om, waar ook, de uitgang te vinden. Men heefl
reeds menigeen zien beter worden die doar de art.Sen
was opgegeven, maar nog nooit iemand die zijn eigclI
genezing voor onmogelijk hield.
., ,
Dokters te vermijden, te vertrouwen op de wljshelCl
van zijn eigen lichaam, maar dan ook. naar de .stern
daarvan te 1uisteren, dat is het beste recept voar lcdcr
gezond mens. Dit geldt ook voor de woudloper, dir
lÎch op situaties heeft voar te bereiden, waarin aile
ziekten die niet direct dodelijk zijn ais lu)'e moeten
worden aangemerkt. Wat men ook over die helr.
wereld van ziekteverzekeringen, pharmaceuüsche f.brieken en specialisten mag denken, vast staat dal
diegene het sterkst is die buiten dit alles kan. . .
Verdacht, en een sterke aanbeveling tot voorzlchugheid, is de steeds grotere invloed die de staat op hel
medische bedrijf begint te krijgen, doorgaans ond?r
sociale leuzen. Daar komt nog bij, dat de artsen III
hoge mate zijn ontheven van hun vroegere verplich.
ting tot het bewaren van hun beroepsgeheim, zodat
bij ieder consult een portie wantrouwen stellig aan ,te
bevelen isl Men kan naoit weten in wat voor statu,·
tiek men terecht komt, en dat behoeft volstrekt niel
alleen maar een medische statistiek te zijn. AI die grolr
genezingsbedrijven met hun dokters die slechtbetaalde
ambtenaren zijn geworden, en wier methoden door
de bureaucraten der ziekenfondsen worden gecontroleerd, zijn verdachte instellingen die ons plotselinJ(
een beangstigend ander gelaat kunnen vertonen, en
98
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.111 1II 'IIN niet alleen in geval van oorlog. Het behoort
,!,I""" in het geheel niet tot de onmogelijkheden, dat
sd,itterend bijgehouden kartotheken de gege• II M Ha:m verstrek.ken, op grand waarvan men ge1"!lllIe'('rel, geeastreerd of geliquideerd kan worden,
'''' II"wdtlige toeloop die charlatans en wonderdokters
1.. 11111.1': lijd krijgen is niet alleen maar uit de lichtt ' ICl vlJ{h (~id van de massa's te verklaren; het verschijn·
"'I I kllllll: ook voort uit bet grceiend wantrouwen
1. W'II Ile 1: officiële medische bedrijf, en in het bizonder
li W'" lie wijze waarop het een steeds automatischer
~ j ll llk l ," aanneemt. Die wonderdoeners verrichten
111111 WCl'k weI vaak op heel plompe wijze, maar ze
IIl1df'I Hl'hciden zich toch op twee belangrijke pun·
1111 HIIlIstig van de meeste erkende medici: ze zien de
. 1, k,' ." zijn geheel, en ze doen hem de genezing aIs
" Il won cler bescbouwen. ]uist hiedn doen zij een he·
111111' op een nog steeds levend gezond instinct - en
"II ~ III'I) berusten hun genezingen.
Il ,'1 ""rcckt vanzelf dat zulke dingen evengoed moge"Ik "i" binnen het kader der officiële geneeskunde.
If dl'" die een genezing teweegbrengt werkt mee aan
,1. ffll.'1landkoming van een wonder, of hij dat sucees
1'" I,chaalt dankzij of ondanks zijn apparaten en
lIu\lluulen, en er is reeds veel gewonnen aIs hij dat
1111 f'l. Het medisch mechanisme kan overal worden
ilullrhrnken, en onschadelijk en zeUs nuttig worden
• II HlII kt waar de arts aIs mens optreedt. Dit zich on~
,,,l'!''o-I!ijk op de patiënt richten wordt weliswaar door
,l, hllrC:lUcratie bemoei1ijkt. Maar het is tenslotte
l'" 10 "", dat op het schip (of de galei) waarop wij leven
10 l "",ùtelijke steeds weer door mensen doorbroken
IItlll, oit goedheid, uit innerlijke vrijheid of uit moed
Ifli !tel op zich nemen van onmiddel1ijke verantwoar~
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delijkheid. De arts die een zieke een geneesmiddel
doet toekomen tegen de ambtelijke voorsehriften in,
verleent het misschien juist daardoor een wonderbaar·
lijke kracht. ]uist doordat wij niet voortdurend één
zijn met onze funeties blijven wij in leven.
..
De èchte teehnicus kijkt steeds naar de afzonderl1]ke
voordelen. ln de boekhouding van het grote geheel
zien die er vaak anders uit. Vorrnt die hele wereld van
verzekeringen en inentingen, van nauwgezette hygiëne
en een hoge gemiddelde leeftijd werkelijk een .tuk
vooruitgang? Het loont de moeite niet daarover le
gaan redetwisten, daar ze zich stellig nog verder zal
ontwikkelen, en de ideeën waarop ze berust zichzeU
nog geenszins hebben uitgeput. Het schip zal ong~'
twijfeld· verder varen, ook door eatastrophen heen. D,.
catastrophen betekenen intussen verdelgingen op reusaehtige schaal. Ais cr een schip zinkt, gaat de apotheck
mec naar de kelder. Er zijn dan andere dingen die
waarde hebben, bijvoorbeeld .of men enige uren in
ijskoud water doorgebraeht kan overleven. De veel·
vuldig ingeënte, antiseptiseh opgevoede bevolking met
hoge gemiddelde leeftijd heeft in zo'n situatie gerin.
gere kansen dan een groep mcnsen die al die maat·
regelen niet kent. Een zeer laag sterftecijfer in tijden
zonder gevaar is nog geen maatstaf voor de werkelijke
gezondheidstoestand; het kan plotseling in zijn tegen·
deel omslaan. Het is zelfs mogelijk dat er onder de"e
kunsunatige voorwaarden nieuwc. nog onbekende
ziekten ontstaan en am zich heen grijpen. Het weelsel
van gehele volkeren wordt ZCCf vatbaar.
Hier opent zich ook een perspeetief op een van de
grootste gevaren van onze tijd: de overbevolking, ZO°
aIs bijvoorbeeld Bouthoul die heeft gesehilderd in zijn
boek ,HonderdmiIIioen Doden'. De hygiëne ziet "kh
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Iltlr cle tank gesteld dezelfde enorme massa's baas te
"IIJVI'II wa.rvan zij het ontstaan heeft mogelijk ge·
111 41 Il k.L. Hiermee geraken wij echter te ver van ons
• 11I""lijk onderwerp af: onze gang naar het woud. Wie
,Iu'uloe bereid is, voelt zich in een · broeikasatmosfeer
IIh" Ihuis.

28
Il,'1 i. bcangstigend om te zien, hoe dingen en begrip1"'" "I"tseling een geheel ander gezicht kunnen gaan
•• I1I""en, en geheel andere gevolgen blijken te heb·
111 111 dan die welke wij hadden verwacht. Dat is een
,llI lclc lijk teken van de toestand van anarchie waarin
w l "'ven.
1,11 11'11 wij bijvoorbeeld eens naar de vrijheden en reeh·
"'11 van de enkeling kijken in zijn verhouding tot de
"vo·. "cid. Die zijn vastgelegd in de grondwet. Maar
IIWII lal steeds weer en zeker nog voor lange tijd rekelI illl{ moeten houden met schendingen van deze rech11 111, hctzij door de staat zelf, hetzij dOOT een partij die
Il,' Itlnat"imacht tot zich trekt, of door een binnendrinJVllulc buitenlandse marnt. of door enige van deze
l'W·lijk. Nu kan men gerust zeggen dat de massa's,
IfHllllinste bij ons, in een dergelijke geestestoestand
v (\ 1 kf;rcn, dat zij schendingen van de grondwet nauweIIlk. mcer opmerken. Men krijgt sterk de indruk, da!
.11 ccn internationale voetbalwedstrijd veel belang.
''Ikn vinden dan hun fundamentele rechten. En waar
,Ih IIcwustzijn eenmaal verloren is gegaan, laat het zich
IIUk. nict meer kunstmatig opwekken.
Ilr l'cchtsschending kan een wettelijk tintje hebben,
" Iv"ol'beeld doordat de heersende partij een meerder·
'",Id weet te behalen waardoor grondwetswijziging
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mogelijk wordt. Die meerderheid kan van haar stand
punt uit gelijk hebben en toch onrecht plegen, eell
tegenstrijdigheid die door mensen met een simpel 8'"
dachteleven gewoonlijk niet doorzien wordt. Reeds bij
verkielingen is het vaak moeilijk te bepalen, waar hel
recht ophoudt en het geweld begint.
De op het recht gemaakte inbreuken kunnen alleng.
scherpere vormen, en tegen bepaalde groepen zelfs eCII
zuiver misdadig karak ter aannemen. Wie znlke door
de bijval der massa's gesteunde handelingen heert
kunnen gadèslaan, weet dat daartegen met traditionelc
middelen weirtig te beginnen valt. Zelfmoord om
ethische redenen kan men niet van een icder vergen,
vaoral niet wanneer die hem van het buitenland uiL
wordt aanbevolen.
In Duitsland is, of was tenminste, openlijk verzet tegell
de overheid bizonder bezwaarlijk, doordat hier nog
uit de tijd van de wettige monarchie een eerbied
tegenover de staat is blijven hangen, die naast zijll
schaduwzijden toch ook lijn voordelen heeft. Het wa.
hier voor de enkeling daarom moeilijk te begrijpen,
dat hij na de intocht der overwinnaars niet alleen in
het algemeen en collectief, maar oak individueel aan..
sprakelijk werd gesteld voor zijn geen verzet bieden,
bijvoorbeeld voor het feit, dat hij ais ambtenaar 01
ais dirigent zijn beroep was blijven uÏtoefenen.
Wij mogen dit verwijt, ofschoon het soms belachelijke
varmen heeft aangenomen, toch niet 10 maar ais een
curiositeit opvatten. Het gaat hier integendeel om een
Dieuw verschijnsel dat in onze wereld valt waar te
nemen, en het is alleen maar aan te bevelen dat goed
in de gaten te houden in tijden ais dele, waarin nooit
gebrek is aan in het openbaar bedreven onrecht. Hier
kan men door een bezetter voor een collaborateur
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wll14lcn aangezien. ginds door een partij aIs meeloper
\ \1 11111 0 11 gebrandmerkt. Er ontstaan op die manier
. l'",,lie,, waarin de enkeling tussen Scylla en Charyb·
,II. flc:raakt: hij dreigt geliquideerd te worden zowel
1 11~\I'II:r4 mcedoen ais wegens niet-meedoen.
Il 1 lu!l:ckent dat er van het individu grote moed wordt
VI ,t'J{d: er wordt van hem verlangd, dat hij ook
"M"" tic staatsmacht in daadwerkelijk het recht zal
1" lIvell "teunen. Men kan er natuurlijk aan twijfelen
III l'J' lIlensen te vinden zullen zijn die dit kunnen,
IIIH III' het is zeker dat zij zullen optreden, en dan heb1,,'11 wij met woudlopers te maken. Dit type kan ook
IIIIVI ijwillig ontstaan, want er zijn nu eenmaal vormen
1 1111 "wang die de mens geen_ mogelijkheid tot keus
III r' f ' r !aten. Natuurlijk komt er dan toeh ook een
/1 ~"rc aanleg bij te pas. Zo raakte ook Wilhelm Tell
Il ~"II zijn zin in een eonlliet betrokken. Maar toen
1liIIIIcle hij een echte woudloper te zijn, in wie het volk
, 1,10 van zijn fundamentele kracht tegenover de des·
1"'IIl bcwust werd.
Il ,' 1 i. ecn wonderlijk gezicht: een enkeling of ook tal
1 1111 cnkelingen, die zich tegen de Leviathan teweer
" ,'lIclI. En toch blijken hier juist de plekken te zitten
IVllhr de kolos kwetsbaar is. Men inoet goed weten, dat
I l Ir" (:cn klein aantal mensen die over de nadige vastIU \Hlllt:nheid beschikken niet sleehts moreel, maar ook
,Iiluclwcrkelijk een gevaar betekenen. In rustige tijden ·
~ IIII lIten dat alleen maar aan misdadigers zien. Men
~ IIrt dan telkens weer beleven, dat twee of drie boeven
Il,tlr, wijken van een grote stad in opsehudding bren" ", Cil omslachtige belegeringen nodig maken. WanIn,lr nu de verhouding omgekeerd ward t, zodat de
II v"rhcid misdadig is en rechtsehapen mensen zÏch
Il Ke' lI haar teweer stellen, dan kan cr nog een onver1
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gelijkelijk veel grotere uitwerking worden verwacht,
Men weet in hoe'n ontsteltenis Napoleon destijds i,
geraakt door de opstand van Mallet, een onbuigzame
enkeling.
Wij willen aannemen, dat er in een stad of een staat
nog een zeker, zij het gering aantal werkelijk vrije
mannen leeft. Een inbreuk op de grondwet zal dan
een groot risico met zich brengen. Inzoverre is de
theorie van de collectieve schuld inderdaad juist: de
mogelijkheid tot rechtsverkrachting staat in een pre.
cieze verhouding tot bet venet waarop zij stuit. Een
aanval op de onschendbaarheid, ja heiligheid van de
woning, zoals die in het Berlijn van 1933 temidden
van een millioen·enbevolking aIs administratieve mant,..
regel mogelijk bleek, zou in het oude IJsland een totale
onmogelijkheid zijn geweest. Als roemrijke uitzonde.
ring moet hier een jonge sociaaldemocraat vermeld
worden, die in de gang van zijn huurappartement een
haU dozijn zogenaamde hulppolitiemannen neer·
schoot. Die had nog iets van de echte, Oudgermaanse
vrijheid in zich, welke door zijn tegenstanders in
theorie zo hoog werd vereerd. Het spreekt vanzeU dat
hij die ook niet aan zijn partijprogram ontleend had.
Wanneer wij de mogelijkheid aannemen dat zich in
elke Berlijnse straat één zo'n geval had voorgedaan,
dan hadden de dingen er al heel anders uitgezien dan
ze deden. Langdurige perioden van rust begunstigen
bepaalde vormen van gezichtsbedrog. Daar behoort de
veronderstelling toe, dat de onschendbaarheid van de
waDing uit de grondwet is voortgekomen, en door haur
gegarandeerd blijft. ln werkelijkheid ligt haar oor·
sprong bij het gezinshoofd, zoals die eens, omringd
door zijn zoons, met de strijdbijl in de hand in de
deuropening verscheen. Deze .waarheid staat ons thana
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I""f{ niet altijd meer aanschouwelijk voar ogen; ze
IIIIIIL Ililtuurlijk oak geen argument tcgcn bet nut

, " écn grondwet. Het oude woord geldt echter nog
de man staat voor zijn ccd, maar niet de ccd
~ IIIII' dc man. Dit is een van de oorzaken waarom het
VIII k. 1.ich ID weinig voor de moderne wetgeving intel! Il''I,·cn.
Die papieren onschendbaarheid van de
Wli llilig is aardig om te lezen, maar wij leven helaas in
'lId,'" waarin de ene ambtenaar de deur voor de volfV\lul c openhoudt.
M l'II hccft de Duitsers, 'en misschien niet tcn onrechte,
" , vcrwijt gemaakt dat zij zich niet voldoende tegen
""' orlicieel toegepast geweld hebben verzet. Zij ken.1,111 cchter de spelregels nog niet, en voelden zich ook
Vii Il :lIulere kan ten bedreigd, waar nog nooit van fun.l lI lIIcntcle rechten sprake is geweest. De plaats tussen
vnlllC'hillende bedreigingen in biedt voordelen. maar
.... k ontegenzeggelijk nadelenl Nog steeds wordt er
1I11I~sCn maar heel weinig aandacht besteed aan dieMfl ll ' U, die in ceu hopeloze situatie, ja soms geheel 'onK"wlIpcnd, het leven hebben gelaten bij de verdediging
VIIli !aun vrouw en kinderen. Maar oak hun eenzame
'1llIlcl'gang zal eens bekend worden, en een gewicht in
01" w<:cgschaal van de tijd vormen.
WIj hcbben er intussen op bedacht te zijn, dat het
. , hOllwspel van eeu dwingelandij die geen antwoord
,1",ll zich niet herhaalt.
i li 1,·t! H:

29
1111 cen overval door vreemde legers vormt de gang
dit geldt
IUlVcnal voaT staten, die slechts zwak of in hel geheel
IIIQl zijn bewapend.

"0'''' hct woud een strijdmiddel van waarde;
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De houding van de woudloper tegenover de bewap.
ning is met die tegenover de kerken te vergeIijken. Hij
vraagt niet hoe het met die bewapening staat, ja ,,1
er wei bewapening aanwezig is. Want die behoort bij
het schip. Het woud is ieder ogenblik. en overal te b.
treden, oak als men tegenover een teusachtige ovel
macht staat. ln dat laatste geval zal er zeifs alleen lang.
deze weg weerstand te bieden vallen.
De woudloper is geen soldaat. Militaire vormen en
discipline kent hij nlet. Zijn leven is vrijer. maar ook
moeilijker dan dat van de soldaat. De woudlopel"
zullen uit de rijen van diegenen voortkomen, die vast
besloten zijn voor de vrijheid op t", komen ook in
situaties die er hopeloos uitzien. ln het ideale geval
loopt hun persoonlijke vrijheid met clie van hun land
parallel. Dit is het grote voordeel dat de vrije vollte·
TeD genieten, en naarmate de oorlog 'Voortduurt weegL
dit steeds zwaarder.
Woudlopers worden noodzakelijkerwijs ook diegenell.
voor wic een andere vorm van best~an onmogelijk j"
geworden. Op een bezeUing volgen steeds maatregelell
die grote delen van de bevolking in hun bestaan be·
dreigen: arrestaties, uitkamming van bedrijven. op.
stelling van Iijsten, het pressen tot dwangarbeid en
tot dienst in het vijandeIijke leger. .Hierdoor wordell
velen in het geheime of openlijke ve,rzet gedreven.
Eco bizonder gevaar i5 hierin gelegen. da~ er mis·
dadige elementen de rijen der wo "Udlopers binnen·
dringen. De echte woudloper vech.t weliswaar niel
volgens het oorlogsrecht, maar hij h""e<!t zich ook VOOI'
het begaan van misdaden. Hij kent ""ok geen militaire
discipline, wat een sterke en onm iddellijke leiding
veronderstell.
Plaat.seIijk beschouwd, is het ,woud' overal. Het kan

"l' .. rgclegen plaatsen te vinden zijn, maar ook middl'II in grote steden, waar de woudloper zich in allerlei

11I'1'ocpcn schuilhoudt. Het i5 in bet cigen land, maaT
uvcral eIders waar weerstand kan worden geboden.
1kt bcste terrein is wei het achterland van de vijand
" ,11'. Want de woudloper is vrij van het gezichtsbedrog,
WUlll'ûoor de aanvaller ais nationale vijand gezien
"",,,lt. Hij kent de gevangenkampen in diens land, de
Inlcken waarin daar de verzetsstrijders zich verschuilen,
dt, minderheden die er vol spanning op bun kans zitICII te wachten. Hij weet de ,kleine oorlog' te voeren
I.II'gs de belangrijke vcrbindingswegen, en vormt een
'"/II'tù urende bedreiging voor bruggen, kabels en
,h·l'ôts. Terwille van hem moet de vijand zijn troepenIIladlt versnipperen en overai posten uiteenzetten. De
wfludloper lorgt voor spionnage, sabotage, nieuwsver' l'reiùing onder de bevolking. Hij trekt zich terug in
ollhcrbergzame schuilhoeken, wordt volkomen onvindhu:ar, cn komt weer tevoorschijn lO gauw de vijand
II'k(!I1c~ van zwakte geeft. Hij weet voortdurend oorust
Il ' zaaien. en verwekt soms een paniek midden in de
",,,·ht. Hij kan bij tijden zeils hele legers lamleggen,
IIInl. bij het leger van Napoleon in Spanje is gcbleken.
Ile woudloper beschikt niet over zware strijdmiddelen.
Maar hij weet weI, hoe wapens die millioenen hebben
W'kost door een stoutrnoedige onderneming te vernie"Ken zijn. Hij kent hun zwakke punten, hun brandIo,,,,rbeid. Hij kan ook vrijer zijn operatieterrein kie/1 ' 11 ûan een trcep soldaten, en laI juist daar aanvallen.
""ar hij met geringe krachten grote schade kan
u'wccgbrengen: in bergengten, op verkeerswegen die
,IIIor moeilijk terrein lopen, op plaat.sen die ver verwijdcrd liggen van de operatiebases. Iedere opmars
lH'rcikt ergens een uiterst punt, waar mensen en

41llk
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materieel zeer kostbaar worden, daar · ze over ccn
enorme afstand moeten worden aangevoerd. Op één
soldaat die kan vechten komen er dan honderd te
staan die de achterwaartse verbindingen moeten handhaven. En die éne krijgt dan met de woudloper le
maken. Daarmee .komen wij weer uit bij de vroeger
geconstateerde getalsverhoudingen.
De tegenwoordige wereldsituatie begunstigt de gang
naar 'h et woud: ze schept nieuwe evenwichten, die
a.h.w, uitlokken tot vrije daden. In een wereldburger.
oorlog moet iedere aanvaller er rekening mee houden
dat zijn achterland hem moeilijkheden zal opleveren.
En ieder nieuw gebied dat hij verovert vergroot dat
achterland. Hij moet zijn dwangmiddelen verscherpen,
wat tot een lawine van represaillemaatregelen leidt.
Zijn tegenstander hecht vanzelfsprekend grote waarde
aan die gezagsuitholling, en zai die van zijn kant zoveel mogelijk bevorderen. Dat betekent, dat de woud·
loper, zooal niet op directe ondersteuning, dan toch
op bewapening en andere hulp door een wereldmacht
zaI kunnen rekenen.
Het woud verschaft ons een nieuwe methode om onl
te verdedigen. Het valt te betreden onafhankelijk van
de vraag of er al of niet een leger bestaat. In alie, en
voûraI in de kleine landen zai men gaan inlÎen dat
voorbereiding van dit soort verzet noodzakelijk i•.
AIleen superstaten kunnen de tegenwoordige zware wapens fabriceren en gebruiken. Maar ook een zeer kleine
minderheid,ja een enkeling, kan zijn toevlucht tot het
woud nemen. Hier ligt het ·antwoord dat de vrijheid
tbans te geven heeft, en dat uiteindelijk zal zegevieren.
Wie naar het woud gaat staat in een directere verhouding tot de vrijheid dan een officiële militait ooit
kan bereiken : hij belichaam t immers de oorspronke.
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IIJkc menselijke wil zich tegen

tyranni~

te verzetten.

J ,,,,,rom kunnen ook alleen maar vrijwilligers woud·
l''per worden. Die verdedigen zich namelijk in elk
K·val, onverschillig of het de staat al dan niet belieft
Ilcn op te leiden, uit te rusten en op te roepen. DaarIII CC geven zij het existentiëIe bewijs van hun vrijheid;
ci e staat ecbter waarin geen hieraan verwant bewustI l)'' blijkt te leven zal onherroepelijk afzakken tot de
"mg van een satellietstaat.
Alle. draait op het ogenblik om de vrijheid: zij vormt
41(: macht waardoor de vrees k~n worden bedwongen.
'/.(: moet op scholen en universiteiten tot een boofdvult worden gemaakt, met inbegrip van de wijze waar"1' ze effectief kan worden verdedigd en openlijk
dthtbaar gemaakt. In détails kunnen wij ons hier niet
bcgeven. Er bestaat echter geen privé.onderneming of
0l'cnbare instantie die niet direct bij deze zaak bell'okken is. De vrees zai reeds daardoor verminderen.
tint een ieder zijn roI zal kennen voor het geval de
rll tastrophe over ons mocht komen. De mensen moeten
111 dit opzicht worden geoefend, evenals zij bij het
bt:gin van een zeereis worden geaefend voar het geval
Vl1n een schipbreuk. Waar een heel volk zich voarber 'idt het waud te betreden maet het wei tot een zeer
Hcduchte macht warden.
Men hoart weI de tegenwerping maken, dat DuÎtsers
lIiet geschikt zouden zijn voor dit 500rt weerstand.
Nil, er zijn meer dingen geweest die men hun niet
IClcvertrouwde. Wat de voorziening met wapenen en
vcrbindingsmiddelen (vooral radiozenders), het ' orgalIiscren van oefeningen, . het voorbereiden van steun~
(luntcn coz., kortom de practische kant van deze
nicuwe weerstand betreft, zullen cr altijd mensen te
vinden zijn die zich daarmee willen bezighouden en
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die er vonn aan weten te geven. N og belangrijker is
de verwerkelijking van de oude grondstelling, dat de
werkelijk vrije mens bewapend hoort te zijn, en dat
niet met wapens die in arsenalen en kazernes worden
bewaard, maar met zulke die hij zelf thuis heeft. Dat
zal ook zijn uitwerking op de eerbiediging van de
grondrechten niet missen.
Onder de vooruitzichten die ons thans boven het
hoofd hangen is de bedroevendste wei, dat er twee
Duitse legers tegen elkaar te velde kunnen trekken.
Iedere toeneming van de bewapening aan weerskanten
van de scheidingslijn doet dat gevaar stijgen. Aileen
de woudloper kan zich, zonder met kunstmatige gren·
zen rekening te houden, aan algemeen-Duitse belan·
gen wijden. Hij ook kan de parolen vinden en ver·
breiden, die zullen verhinderen dat Duitsers op elkaar
schieten.
Een land, dat het zwaartepunt van zijn verdediging
in het woud zou leggen, zou daarmee het bewijs leve·
Ten geen agressieve bedoelingen te hebben. Toch zou
het, en dat met geringe onkosten, zijn defensievc
kracht zo sterk kunnen maken dat die een afschrikwekkende uitwerking had. Hierdoor zou een politiek
op de lange baan mogelijk worden. Voor diegene die
overtuigd is van zijn cigen recht en over geduld be·
schikt, vallen de vruchten op den duur vanzelf naar
beneden.
Wij kunnen hier slechts even vluchtig de mogelijkheid vermelden, dat het woud ais plaats waar nood·
zakelijkheid en vrijheid zich ais elkaars aanvulling
herkennen ook zijn invloed kan krijgen op de legers
van de naaste toekomst. doordat er oeroude vormen
van weerstand terugkeren. waaruit de latere militaire
zich destijds hebben ontwikkeld. Daar waar het onder

""" reusachtige bedreiging nog slechts om zijn of nietIl]11 gaat, verheft de vrijheid zich uit de zône van het
il ilstracte recht tot eeu heiliger gebied, waar vaders.
14 Ions en broeders zich één voelen. De versleten orgalIisatie der huidige legers zal daartegenover geen stand
kl1ttnen houden. Lege routine is immers veel gevaarIljkcr dan gebrek aan wapens. In het eigenlijke woud
nl:ussen hebben wij met dit vraagstuk niet te maken:
"""r bepaalt de souvereine enkeling hoe hij zijn vrijhcid denkt te verdedigen. Waar hij zich in dienst stelt
cen grotere macht, zal hij dwang tot vrijheid
\VClcn te maken, zaI de discipline één van de middelen
wonlen waarvan de vrijheid zich bedient. De vrije
lIedt aan de wapens pas hun zin.

"il"
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1.u"ls aile beroepen hun speciaal karakter en hun
' l'cciale functie hebben ontwikkeld, heeft ook het
IIlilitaire beroep dat gedaan. Aan de soldaat is in
WC7.cn het eerste van de werken van Herakles aIs taak
H"hlcven: hij moet af en toe de Augiasstal van de
l'0li liek met krach tige middelen reinigen. Het wordt
" nurbij echter steeds moeilijker om zijn handen schoon
If' hou den en de oorlog op zo'n manier te voeren. dat
,1/" aan de ene kant duidelijk onderscheiden blijft van
hct werk der politie, en aan de andere kant van dat
vun slachters en vilders. De tegenwoordige machtl, -bbers vinden dat ook minder belangrijk dan het
vCI'brciden van schrik tot elke prijs.
I)oor de moderne uitvindingen neem t de oorlog ein.h·loze afmetingen aan en wordt oak elk onderscheid
Illliscn combattanten en noncombattanten opgeheven.
I)utlnnee vervalt de voorwaarde waardoor het militair
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standsbewustzijn werd gevoed, en hand ·in hand hiermee zien wij de ridderlijke vormen ook in de strijd
verdwijnen.

Bismarck heeft destijds nog het voorstel van de hand
gewezen, keizer Napoleon III voor een gerecht te
dagen. Hij meende ais tegenstander niet competent te
zijn tot een juridisch oordee!. Maar intussen is het gebruikelijk geworden, overwonnen tegenstanders vol·
gens weueIijke vormen te veroordelen. Het getwist dat
daaruit, voortkomt is overbodig. want iedere rcchtsgrondslag ontbreekt hier. Partijen kunnen niet oordelcn; zij leveren alleen maar een voortzetting van hun

geweld. En daarmee onttrekken zij ook de schuldigcn
aan het werkelijk oordeel dat over hen kon worden
uitgesproken.
Wij leven in een tijd waarin het onderscheid tussen
oorlog en vrede moeilijk te bepalen is geworden. Ook
de grenzen tussen dienst en misdaad zijn door aIlerlc;
overgangsgevallen vervaagd. ZeIfs scherpe ogen laten
zich hier vaak door bedriegen, want de algemene tijd •.
verwarring mengt zich in clk . afzonderlijk geval. Een
omstandigheid die de zaa!<. bemoeiIijkt is verder, dat
er bijna geen echte vorsten roeer zijn, en dat aBe wer·
keIijke machthebbers door middel van partijstrijd
naar boven zijn gekomen. Hierdoor word t van het be·
gin af de mogeIijkheid tot daden verkleind. die het
geheel in het oog vauen, zoals vredesluitingen, oordelco die wezenlijke waarde bezitten, feesten en
schenkingen. De krachten die aan het werk zijn wiIIen
integendeel zichzeIf bevoordelen ten kas te van het ge·
heel, en zijn niet in staat dit door innerlijke overvloed

te behouden of te versterken. Zo komt het dat,. terwiIIe
van beperkte doelen, door triomferende fracties het

gemeenschappeIijk kapitaal wordt opgesoupeerd, zo112
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.• l, de oude Marwitz dat indertijd al heeft gevreesd.
Ilct enige dat troost biedt in dit schouwspel is, dat
Iocl hier om een beweging in een bepaalde richting
, ' 00 op bepaalde doelen toe gaat. Tijdperken ais dit
lIocrnde IDen vroeger interregna, terwijl wij nu van een
IVcrkplaatsenlandschap kunnen spreken. Ze worden geltcnmerkt door het ontbreken van vaste waarden, en
IIlcn is al een heel eind aIs men tot de erkenning
~omt dat dit noodzakelijk is en men geen versleten
\\Iuarden dient te behouden of opnieuw in te voeren.
E,cllmin ais ons oog fabrieken in Gothische stijl veroIraagt kunnen wij ons op geestelijk gebied dergeIijke
clingcn permitteren.
Wij hebben dit destijds in bizonderheden behandeld
'ocn wij over de arbeidswereld schreven 1). Men dient
1111 eenmaal de wetten te kennen van de omgeving
wnarin men leeft. Aan de andere kant blijft ons waaroIcoordeel van kracht, en hierop berust de pijn die het
waarnemen van het onvermijdelijke verlies bij ons
\'croorlaakt. lets dat in aanbouw is biedt nu eenmaal
.00ct de rus tige behaaglijkheid van aanblik. die een
,ollooid meesterwerk ons verschaft, en de afzonderlijke
.Iingen die men daarbij ziet kunnen evenmin volmaakt
liin. De mate waarin ons dit bewust wordt betekent
Ic'vcns de mate waarin wij eerlijk kunnen zijn, en
I.icrin Iigt de eerbied voor een hogere geestesorde opM'·Nloten. Door deze eerIijkheid wordt een noodzakeIIjk luchtledig geschapen, zoals dat bijvoorbeeld in de
hllidige schilderkunst te zien valt, waarnaast men op
"":ologisch gebied paraIleIlen kan aanwijzen. Het bewlI~llijn van cen verlies komt ook hierin tot uitdruk~
king, dat iedere beoordeling van de toestand die au
1) .I0llger doelt hier op zijn vroeger bock ,Der Arbeiter' van 1932
('cri.).
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sérieux genomen kan worden Of op het verleden Of 01'
de toekomst georiërtteerd is. Ze leidt Of tot een kritische
beschouwing der huidige cultuur, Of tot utopieën, nu
afgezien van de cyclische opvattingen. Het verdwijnen
van de juridische en morele vastheden behoort ook tot
de hoofdthema's van de moderne literatuur; met name
de Amerikaanse roman van thans · speelt zich aE in
een klirnaa t waarin geen enkele verplichting meer be·
staat. Hij stoot op de naakte rotsbodem, die eiders
nog bedekt wordi daor de humuslaag van vaste volks
groepen die in ontbinding verkeren.
De woudloper hecft zich met crises te meten waarin
geen wetten of gebruiken van vroeger meel" gelden.
Daarin zullen dezelfde soort waamemingen te doen
zijn ais blj de verkiezingen, zoals wij die in het begin
van dit boekje hebben geschilderd. De massa's zullen
eenvoudig de leuzen der propaganda volgen, die hun
tenmmste een technische verhouding tot recht en ma·
raal verschaffen. Niet aldus de woudloper. Het is een
grimmig besluit dat hij te nemen heeft: zich in elk
geva! afzonderlijk het onderzoek van datgene voor te
behouden, waarvoor men zijn toestemming of mede..
werking verlangt. Hij zal er ook belangrijke offers
voor moeten brengen. Maar daar za! onmiddellijk een
winst aan innerlijke vrijheid tegenover staan. Nu staan
de zaken weliswaar ID, dat slechts een klein aantal
mensen deze winst ook aIs winst zai voelen. Gezag zal
echter slechts van diegenen kunnen uitgaan, die de
kennis van het diepste wezen van de mens hebben
weten te behouden, en die er door geen overmacht toc
te bewegen zijn anders dan menselijk te handelen. Hoe
zij dat doen blijft een vraag van de verzetsmethode,
die volstrekt niet altijd openlijk behoeft te zijn. De ei.
van openlijkheid wordt weliswaar graag door buiten·
w
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" ",,,"Iel"s gesteld, maar dat komt in de practijk daar op
Ilf'c'r dat men de lijst waarop de laatste volledige men"~ II "Wan vermeld aan de tyrannen overhandigt.
W""lIccr aUe instellingen wankel of zelfs verdacht
1 j III gcworden, en men in de kerken meer dan voot de
\'l'f volgden openlijk voor de vervolgers hoort bidden,
H""" tic zedelijke verantwoordelijkheid weer op de
"n kd ing over, of liever gezegd op de nog ongebroken
"lI kding.
1', ' woudloper is die con crete enkeling, die in

COD-

''''' e gcv.lIen handelend optreedt. Hij heeft geen
1III'IIl'icën of door partijjuristen gefabriceerde wetten

III/diA' om te weten wat recht en hillijk is. Hij gaat
h llllg'
V IIII

()p de nog niet in kanaaltjes verdeelde bronnen

:Ille zedelijkheid. Mits dit onvervalste weten nog

111 helll leeft zien de dingen er dan heel eenvoudig -voor
111'1" nit. Wij hebben gezien dat de grootste belevenis
" 1111 het woud de ontmoeting met het eigen ik is. met
"'1 fln:umtastbare kem, het wezen waaruit ·onze tijdeIIjk lJ Cil individuele verschijning gevoed wordt. Deze
1lIlllIIoclÎng, die lo'n grote iDvloed bleek te hebben
IIp OIl7.C gezondheid en op de uitbanning van de angst,
1,. nok moree] gezien van de grootste waarde. Ze leidt
"'" "ie bewustzijnslaag binnen, die ten grondslag ligt
1 111 i(~der sociaal gevoel, en die ons allen gemeen is.
"~, lcidt ons tot de mens, die de grondslag vormt waar·
YIIII nlle individuaties slechts uitstralingen zijn. Er
III'I·"L in deze zône niet slechts gemeenschappelijkIII·lcI, maar identiteit. Deze is het die door het symbool
v"" de omarming wordt aangeduid. Het ik herkent
1 1 Il in de ander. en het hervindt hierbij de oeroude
wll~"ejd van het ,dat zijt gij'. De ander, dat kan de
W,lIdclc, maar ook de broeder, de lijdende en weer·
I",r ",cdemens zijn. Terwijl het ik hem hulp biedt,
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groeit het zeH naar !le onvergankelijkheid. Daarin hevestigt zich de zedelijke orde die aan de wereld ten
grondslag ligt.
Dit alles berust op ervaring. Er leven thans tal van
mensen, die door het dieptepunt van de nihilistische
maalstroom heen zijn gegaan. Zij weten, dat alles daar
steeds mechanischer toegaat; de mens bevindt er zich
binnenin een grote machine, die is uitgedacht om
hem te vemietigen. Zij hebben ook ervaren, dat ieder
rationalisme tot machinaliteit en dat iedere machina·
liteit tot het folteren van medemensen leidt, aIs tot
zijn logische consequentie. I n de negentiende eeuw
heeft men dat nog niet kunnen zien.
Wil men aan zo'o draaikolk ontkomen, dan moet er
een wonder gebeuren. En dit wonder is ook talloze
malen gebeurd, namelijk zo dat midden in die levenloze cijfers ineens de mens verscheen met zijn hulp.
vaardigheid. Dat is tot in de gevangenissen toe gebeurd,
ja juist bij uitstek daar. In iedere situatie en tegenover een ieder kan zo de enkeling opeens tot medemens worden. en dan taont hij zich levend, een vorst.
De oorsprong van de adel ligt immers hierin dat hij
beveiliging verschafte tegen wilde dieren en maDsters.
Dat is het kenmerk van de werkelijk voorname mens
- en dit valt nog te zien in een gevangenbewaarder,
die een gevangene heimelijk een stuk brood toestopt.
Zo'n daad gaat niet verloren, de wereld blijft erdoor
leven. Haar bestaan herust op dergelijke offers.
31

Er zijn dus situaties, die de mens onmiddellijk tot ecn
morele beslissing dwingeo, en men vindt die vooTal
waar de maalstroom zijn dieptepunt bereikt.
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nit laatste is niet a1tijd het geval geweest, en het zal
.... k niet altijd zo blijven. Over het a1gemeen bieden
dt, H1cnselijke instellingen en voorschriften een betlllllwbare grondslag voor het leven; wat recht is en
"' L de goede zeden behoort zit dan a.h.w. in de lucht.
Nl1l.11urlijk komen er altijd overtredingen voor, maar
cI,III1'VOO~ bestaan immers rechtspraak en politie.
1HL alles wordt anders, wanneer de moraal vervangen
\Von lt door een onderafdeling van de techniek, DameIIlk de propaganda, en de instellingen aIs wapens in
d,' hurgeroorlog worden mishruikt. De beslissing komt
.l flt! weer aan de enkeling, aIs een keus tussen twee
dl"Ren, waarbij neutraliteit uitgesloten is. Van dat
IIltIment af is zich erbuiten houden, maar ook het verIItll'clelcn van anderen van de eigen onverschilligheid
" il, ccn schandelijke houding.
O"k de machthebbers zeH in hun afwisselende ge,III" "le treden op de enkeling toe en leggen hem zo'n
k,·,,, voor. Dat is het gordijn van de tijd, dat opgaat
vtlnt' steeds weer hetzelfde drama. De tekenen die op
d"l Rordijn staan zijn niet datgene waar het om gaat.
Il'l gaat om het besluit van de afzonderlijke mens,
ti nt valt op een punt waar hij te kiezen heeft een mens
"f ccn misdadiger te zijn.
110" het gedrag van de mens in dergelijke momenten
IH. daal'van hangt onze toekomst af. Die beslissing valt
IlIill:irhien weI juist daar, waar de duistemis ons het
IIIce.t ondoordringbaar Iijkt. Naast het zédelijk besluit
' ' 11'1 t d e keuze van de misdaad de tweede mogelijklu'id lot het bewaren van de menselijke souvereiniteit
wltddden van de nihilistische opIossing van aIle zijn.
""t hcbhen de Franse existentialisten goed ingezien.
M1,00a:od en nibilisme zijn niet hetzeHde, ja de misdaad
I, k ol t "elfs een toevlucht voor de nibilistische uithol·
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ling van het zelfbewustzijn, een tijdelijke uitweg uit
de grijze woestijn. R eeds Chamfort heeft gezegd:
,L'homme, dans l'état actuel de la société, me parait
plus corrompu par sa raison que par ses passions 1).
Waarschijnlijk is zo de misdaadscultus te verklaren,
die een van de tekenen is van het huidig tijdsgewricht.
De emst en de omvang daarvan worden vaak onderschat. Men kan er enig idee van krijgen wanneer men
naar de litera tuur kijkt, en wei niet alleen naar de
populaire soorten, met inbegrip van de film en de ge.
illustreerde weekbladen, maar vooral ook naar dat ge·
deelte dat tot de wereldliteratuur wordt gerekend.
Men kan gerust zeggen dat ook driekwart hiervan zich
bezighoudt met misdadigers, hun practijken en hun
milieu, en dat juist daarin de speciale attractie ervan
ligt. Hieruit bIijkt in welke mate de wetten waarop
onze samenleving eens berustte problematische groot·
heden zijn geworden; de mens van nu heeft het gevoel
onder vreemde heerschappij te leven, en daardoor voelt
hij zich verwant aan de misdadiger. Toen op SiciIië de
rover en massamoordenaar Giuliano ter dood werd
gebracht, werd er in ruime kring om hem getreurd.
Er was hiermee immers weer eens een poging mislukt
Dm vrij te leven. Ioder !id van de grauwe massa's voel·
de zich hierdoor mede getroffen, en versterkt in zijn
gevoel van opgeslotenzijn. Zulke gevoelens leiden
ertoe, dat misdadigers voaT helden worden aangezien.
Ze veroorzaken oak een zekere morele dubbelzinnigheid in alle verzetsbewegingen, en niet alleen daar.
Nu leven wij in een tij<!, waarin wij dagelijks dwang,
slavernij en uitroeiing in ongelooflijke vannen kun1) ,De mens in de tegenwoordige maa15chappij lijkt mij meer

bedorven door zijn verstand dan door zijn bartstocbten' (Cham·
fort. Frans moralist. 1741-1794).
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""" ûen optreden, hetzij tegen bepaalde bevolkings.
H"0cpen gericht, hetzij zich uitstrekkend over grote
Hchicden. Weerstand daartegen is volkomen gewettigd;
h"l is slechts het verdedigen van fundamentele menseIl.ikc rechten, die door een grondwet in het beste gevaI
op papier worden gegarandeerd. maar die berusten op
cie kracht der individuen. Er zijn hier effectieve me·
1hodcn voor, en de bedreigde mens moet op het ge·
Itl'ilik. daarvan voorbereid. moet erin geschoold wor·
cl e ll; hier ligt zelfs het hoofdvak van de opvoeding der
l ",:komst. Het is op zichzelf reeds uiterst belangrijk,
de! mensen aan de gedachte te wennen dat ze weer..a nd knnnen bieden; hebben ze dat eenmaal be·
KI"l:pcn, dan zal een kleine minderheid in staat blijken
tic rcusacbtige, maar plompe kolos te vellen. Dit is een
l'ccld dat telkens weer in de geschiedenis terugkeert,
C'II dat haar haar mythische grondslagen verschaft.
Il icrop kunnen dan weer voor lange tijd gebouwen
worden opgetrok.ken.
Il ct streven der machthebbers is er nu vanzelfsprekend
op gcricht. dit gewettigde verzet en zelfs elk niet aanvannIen van hun aanspraken aIs iets misdadigs voor
l" :acllen. en hieruit vloeien bizondere vormen van
ft ' wcldsnitoefening en propaganda voort. 'Men kent
h icrbij O.m. aan de beroepsmisdadiger een hogere rang
loc dan aan degene die zich tegen de regering verze t,
III dit verband is het van het grootste belang, dat de
IVII"dloper zich niet alleen in zijn zedeIijke opvattin.
W'n. in zijn strijdmethoden en in de mensen met wie
llii ûch ornringt . duidelijk van de misdadiger onder·
, c'heidt, maar dat dit onderscheid ook innerlijk sterk
III hcm leeft. Wat goed is kan hij alleen maar in zich·
'1t"lf vinden. daar hij in zijn situatie immers geen
hllip van rechtsgeleerden kan verwachten. Dichters
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en filosofen zien al beter waar het om gaal.
Wij hebben eiders reeds gezien, waarom noch het in·
dividu noch de massa zich in de elementaire wereld
die wij sinds 1914 zijn binnengegaan hebben kunnen
handhaven. Dit betekent niet dat de vrije enkeling zal
verdwijnen. Hij moet echter diep peilen, tot ver onder
zijn individuele oppervlakte, en zal dan hulpmiddelen
kunnen vinden die sinds de grote godsdienstoorlogen
vergeten waren. Het is baven aile twijfel verheven.
dat hij uit deze titanenrijken tevoorschijn zai treden,
gekroond met een nieuwe vrijheid. Die kan echter
alleen door offers worden verkregen, want vrijheid i.
een kostbaar goed. waarvoor men misschien juist al
het individuele en tijdelijke waaraan men gehecht is
in rui! zai moeten geven . De mens moet goed weten,
of de vrijheid voor hem zwaarder weegt dan dele
dingen.
Het eigenlijke probleem ligt hierin, dat een grote
meerderheid de vrijheid niet wil, en er zelfs bang VODr
is. Men moet recds vrij zijn Dm bet te kunnen wOlden.
want vrijheid is existentie, en is voûrai het ja-zeggcn
op zijn existentie en de als lot gevoelde lust om die te
verwerkelijken. D àn is de mens vrij, en de h ele van
dwang en dwangmiddelen vervulde wereld moet -van
dat ogenblik af dienen om zijn vrijheid in haar voile
glorie iichtbaar te maken, evenals de grote VOrmlOlC
steenmassa's door hun druk kristallen in het. leven
roepen.
De nieuwe vrijheid is de oude, absolute vrijheid in de
stijl van deze tijd, want de zin der geschiedenis is dat
zij haar steeds weer, aile listen van de tijdgeest ten
spijt, doet· triomferen.

120
interregnum.altervista.org

32
1Jet is een bekend feit, dat onze tijd vijandig staat
Icgcnover de eigendom, en ertoe geneigd Ïs daar inhreuk op te maken, zelfs als hiermee niet alleen de
~Clroffene zelf, maar ook de gemeenschap wordt ge·
rU'haad. Zo zicn wij landerijen, die dertig generaties
hezitters en pachter, hebben gevoed, zo verbrokkelen
dat allen er gebrek door komen te lijden. Bossen, die
d"i,enden jaren lang hout hebben geleverd, worden
"l'cens geheel geveld. Kippen die gouden eieren leg·
den worden geslacht terwille van een openbaar soepje
dat niemand voedt. Men zal er goed aan doen zich bij
dit verschijnsel neer te leggen, ofschoon er hevige
u::rugs]agen van te verwachten zijn, daar het tot gevolg zal hebben dat er nieuwe, ontwortelde èn inlel·
ligen te bevolkingsgroepen zullen optreden. In dit op·
J.icht vallen er vooral voor Engeland interessante
voorspellingen te doen.
De aanval kan in ethische vorm plaatsvinden. in lover
nI. de oude leus ,eigendom is dief,tal' zich thans tot
"<:n overal verbreide gemeenplaats heeft ontwikkeld.
De bezitter is een figuur geworden tegenover wie iederecn een goed geweten heeft, terwijl hijzelf zich al lang
"iet erg behaaglijk meer voelt. Hier komen dan nog
d" grote catastrophen zoals oorlogen bij, evenals de
cloor de techniek veroorzaakte omwentelingen. Dit
:1 nes dwingt tot het aanspreken van het kapilaal; men
kan nu eenmaal niet straffelODs projectielen vervaar·
digen, voor de prijs waarvan men vroeger een heel
vors tendom kon krijgen.
lIijna onmerkbaar heeft de verschijning van de ont·
",-[de, de proletariër, andere trekken gekregen, want
de wereld is volgeraakt met een nieuw type lijdenden.
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Dat zijn al die verdtevenen van huis en haard tegen
wie aile mogelijke schanddaden zijn bedreven. die ontelbare millioenen. die ruw de diepste maal$chappelijke afgrond zijn ingestoten. Hier bevjnden zich de
catacomben van deze tijd J en die worden niet daarmee
voor het daglicht geopend. dat men de onterfden af en
toe over de vraag laat stemmen, op wat voat manier de
bureaucratie het beheer zal voeren over hun ellende.
Duitsland is thans het land dat het rijkst is aan dit
soort rechtelozen. Die rijkdom kan goed of slecht worden gebruikt. Iedere beweging die steun bij deze groep
zoekt. kan van een grote stootkracht verzekerd zijn.
maar natuurlijk valt daarbij te vrezen. dat het alleen
maar op een andere verdeling van het onrecht zal
uitdraaien. Wil men daarboven uitkomen. dan zal
men ethisch een trapje moeten stijgen.
Er kamen niet alleen nieuwe aanklachten op, maar
oak een nieuwe variant op de oude leus ,cigendom is
diefstal'. Zulke theorieën maken meer indtuk aIs ze
door uitgeplunderden worden geuit. dan wanneer ze
van de kant van plunderaars kameo, die er hun buit
mee willen beveiligen. Oververzadigd. pakken ze nog
maar steeds meer. Er kunnen intussen oak andere
leringen uit onze tijd worden getrokken. en men kan
gerust zeggen. dat de gebeurtenissen ons niet zijn voorbijgegaan zonder hun sporen na te laten. Dit geldt in
het bizonder voor Duitsland. waar het gebeuren buitengewoon heftig is geweest, en waar zich dan oak
diepgaande veranderingen hebben vol trokken. Zulke
veranderingen treden pas laat in theorieën aan den
dag; ze hebben echter reeds eerder hun invloed op het
karakter. Dit geldt ook voor de beoordeling van de
eigendom. die onafhankelijk van de theorieën anders
wordt. De economische theorieën ·zijn op de tweede

plaats gekomen. terwijl tegelijk zichtbaar is geworden.
wat eigendom werkelijk is.
Oc DuÏtser heeft daarover moetcn nadenken. Na zijn
ncderlaag is geprobeerd. hem voor altijd zijn rechten
le ontnemen, hem tot een slaaf te maken, die doaT een
verdeling van het land altijd van invloed beroofd zou
hl ijven. Deze beproeving was zwaarder dan de oorlog
,clf. en men kan zeggen. dat hij die doorstaan heeft.
l.wijgend, zonder wapens of vrienden, en zonder een
wcerklank ergens in deze wereld. In die dageo. maanclcn en jaren deed hlj een van de grootste ervaringen
op die mensen ten decl kunnen vallen. Hijwerd terugI!cworpen op zijn eigendom. d.w.z. op datgene in hem
dOIt niet te vemietigen viel. Dat is een mysterie, en
:1 .0'0 tijd bindt een volk dan oak meer aaneen dan een
gcwonnen slag die een oorlog beslist. De rijkdom van
ecn land ligt in zijn mannen en vrouwen die doaT
uiterste ervaringen zijn heengegaan, zoaIs die in de
loop van vele generaties slechts één keer op de mens
lockomen. Bescheidenheid. maar oak innerlijke zekerhcid is daar bel gevolg van. De economische theorieën
hcbben slechts geldigheid op het schip. terwijl ons
blijvend. onveranderlijk eigendom in het woud ligt.
His bodem die steeds weer nieuwe oogsten oplevert.
)n deze zin is eigendom iets existentieels, dat onaf.cheidelijk met zijn drager verbonden blijft. Evenals
,de onzichtbare harmonie belangrijker is dan de zichtbare' is de onzichtbare eigendom pas de echte. ViterIijke goederen zijn iets zeer problematisch. wanneer ze
lIict hun wortels hebben in deze laag van ons bewust1,ijn. De economische bewegingen lijken tegen de eigenc\om gericht te zijn; in werkelijkheid stellen ze vast wat
cigendom tenslotte is. Oak dat is een vraag, die telkens
wccr opnieuw word t opgeworpen en bean rwoord.
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Wie eens in zijn leven een hoofdstad in brand heeft
zien staan en legers uit bet Oosten heeft zien binnen·
roUen, die zal DOOit meer een levendig wantrouwen
kunnen verHezen tegen alles wat de mens zo al kan
,bezitten'. Dat kan hem later te stade komen, want hij
zal dan tot diegenen behoren, die zonder al te groot
hartzeer hun hoeve, hun huis of hun bibliotheek de
rug kunnen toekeren, wanneer dat nodig mocht bIijken. Rij zal dan zelfs merken dat er in zo'n daad iet.'!
bevrijdends Hgt. Aileen wie omkijkt vergaat het ais de
vrouw van Lot.
Zoals er altijd mensen zijn geweest, die de eigendom
overschatten, zo ontbreekt het ook naoit aan zulken,
die in onteigening een middel tegen aile kwalen zien.
Ret betekent echter geen vermeerdering van de rijkdom aIs men die anders verdeelt, eerder een venneerdering van de consumptie. zoals men aan ieder bas kan
zien dat zich in han den van een boerengemeenschap
bevindt. Ret leeuwendeel wordt zonder twijfel door de
bureaucratie in de wacht gesleept, vooral bij die delingen waarbij tenslotte alleen de lasten blijven bestaan.
Ret is van groot belang, dat de onterfde zich los weet
te maken van het idee van een individueel aan hem
bedreven roof. Anders bIijft er in hem een trauma
achter, dat eens naar buiten kan kamen als haat in
een burgeroorlog. lntussen bestaan zijn goederen meestal ais zodanig niet meer, en daarom blijft het te vrezen
dat hij zal trachten zich op een andere manier schadeloos te stelIen, bijvoorbeeld door het uitoefenen van
terreur. De juiste houding is, tot zichzelf te zeggen
dat men in elk geval in het lijden van de tijd zou zijn
meegesleept, al had het dan ook op een andere manier
kuooen zijn. De loestand is met de eindstrijd van een
wedloop te vergelijken, waarbij de deelnemer zijn
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laatste krachten opgebruikt vlak voor de finish. Ret
cr in steken van zijn kapitaal moet men dan ook insg'Clijks niet aIs een uitgave beschouwen. maar aIs een
investering die nodig is voor een nieuwe, noodzakelijk
gcworden wereldorde. Men kan zells zeggen dat de
uitgaven zodanig zijn geweest en nog zijn, dat ze bedoeld schijnen voor de algemene ondergang of voor
ccn uiterste mogelijkbeid.
Dit zijn inzichten, wier aanwezigheid men bij eenvoudige mensen niet kan veronderstellen. En toch
Icven ze juist in hèn, en wei in hun manier zich met
het lot dat de tijd hun oplegt te meten ; hoe zij dat
doen is steeds weer aangrijpend en verbazingwekkend
om te lien.
Waar de onteigening de eigendom ais idee wH aantasten, is slavernij de noodzakelijke consequentie. Want
ons laatste zichtbare eigendom wordt gevormd door
ons lichaam en de arbeidskracht die erin huist. De
vrees waarmee onze geest dergelijke mogelijkbeden ziet
aankomen is intussen weI overdreven. De verschrik.kingen van het heden kunnen gerust voldoende worden
geacht. Schrikwekkende toekomstbeelden ais dat van
Orwell hebben niettemin hun nut - ook al heeft de
auteur ervan geen voorstelling van de werkelijke en onveranderlijke machtsverhoudingen op deze aarde en al
levert hij zich aan zijn angst uÎt - omdat ze geestelijke e~perimenten vormen die ons tal van practische
vergissingen kunnen besparen.
Doordat wij hier de gang van zaken niet van het schip
maar van het woud uit bekijken, onderwerpen wij
die aan bet oordeel van de souvereine enkeling. Van
zijn besluit hangt het af wat hij ais eigendom wil heschouwen en hoe hij dat denkt te verdedigen. ln een
tijd ais deze zal hij cr goed aan doen te zorgen dat
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hij zo min mogelijk kwetsbaar is. Hij zal dus, ais bij
zijn bezit inspecteert, mocten onderscheiden tussen
dingen die geen offer waard zijn en wlke voor welkc
hij in elk geval moet vechten. Deze laatste dingen
kunnen hem nooit worden afgenomen. ze vormen zijn
echte eigendom. Hij neemt ze ook altijd met zich mec,
ze behoren bij onze natuur, zoals Heraclitus heeft gczegd. Ons vaderland behoort hiertoe, dat wij in ons
hart aanvullen als het in werkelijkheid venninkt is.
Het is moeilijk om zijn cigen natuur te bewaren, en
des te moeiIijker, naarmate men met uiterlijke goederen
belast is. Wij worden hier bedreigd door het lot van
die onder Cortez dienende Spanjaarden, wie het goud
waarvan zij niet wilden scheiden noodlottig werd. Daartegenover is de rijkdom die in onze natuur ligt niet
alleen onvergelijkelijk veel waardevoller, het is de bron
ook van alle zichtbare rijkdom die wij ooit kunnen verwerven. Wie dat eenmaal heeft ingezien, zal ook begrijpen, dat tijden die de gelijkheid van aile mensen
nastreven hecl andere resultaten voortbrengen dan dic
waarop men had gehoopt. Zij nemen slechts de uiterlijke hekken weg, waardoor ruimte ontstaat. Alle mensen zijn inderdaad broeders, maar dat betekent niet dat
zij aan elkaar gelijk zijn. In de massa's zijn steeds
enkelingen verborgen die van nature rijk, voornaam,
goed. gelukkig of macbtig zijn. Hun stroomt de rijkdom toe naarmate eIders de woestijn groeit, en hierdaor ontstaan weer nieuwe machtsverhoudingen en
verdelingen.
Wie onbevangen toeziet kan tot de ontdekking komen,
dat in het bezit ook een rustige, weldoende macht Iigt
besloten, en dat rtiet alleen voor de bezitter zelf. De
natuur van de mens heeft niet alleen baar scbeppende, maar ook haar destructieve zijde. Wanneer de tal-
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rijke kleine grenzen die haar in toom hielden komen
le vervaIlen, richt zij zicb op ais de ontboeide Gulliver
in het land der dwergen. Het aldus verslonden bezit
zet zich om in onmiddellijk, naakt geweld. Men ziet
dan nieuwe, oppermachtige heersers opstaan. Maar
ook dat scbouwspel is aan grenzen en tijd gebonden,
d.ar dynastievorming hier ni et mogelijk is.
Zo wordt het verklaarbaar, waarom de gezagsverboudingen weer steviger gevestigd worden na perioden
waarin iedereen over gelijkheid beeft gepraat. Tegenover de vrijheid is de mens evengoed van vrees ais
van hoop vervuld. Hij bezit een onuitroeibaar rnonar~
chaal instinct, ook in landen waar koningen alleen
nog maar aIs panopticumfiguren bekend zijn. Het blijft
cen verbazingwekkend feit, hoc oplettend en gewillig
hij zich steeds weer toont, aIs ergens een nieuwe aan~
spraak op gezag wordt gemaakt, onverschillig waar of
door wie dat gebeurt. Telkens wanneer ergens iemand
naar de macht grijpt ontstaat er nieu we boop, zelfs
l>ij zijn tegenstanders. Men kan ook niet zeggen dat
de door hem geregeerden bem later ontrouw worden.
Ze hebben er echter een fijn gevoel voor of hij zichzelf wei trouw blijft, of hij de roi weet vol te houden
die hij op zich beeft genomen. En zeifs ondanks dat
verliezen de volkeren nooit hun hoop op een nieuwe
vredevorst aIs keizer Augustus, wiens komst in de
steITen wordt aangekondigd. Zij weten immers, dat
de mytbe ais een scbat dicht onder de geschiedenis ligt,
dicht onder het aanmatigend oppervlak van de tijd.

Is bet mogelijk het wezen in de mens te vernietigen?

Bij deze vraag loopt het antwoord der verschillende
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religieuze richtingen uiteen; ze kan alleen maar heantwoord worden van een persoonlijke geloofsovertuiging uit. Men kan dit wezen het heil, de ziel, het
eeuwige of het kosmische vaderland van de mens noe·
men, het zal steeds duidelijk zijn dat een aan\'al hlerop
alleen maar uit de diepste afgrond kan voortkomen.
Ook thans, nu de heersende begrippen slechts de opper·
vlakte van het gebeuren raken, is niettemin het vermoeden ontwaakt dat er aanslagen op de mens worden
gepleegd, die nog verder gaan dan onteigening of
moord. Op een dergelijk vennoeden berust de naar
voren gekomen term ,zielemoord'.
Een dergelijk woord kan alleen maar worden voortgebracht door een geest die reeds zwol staat. Het zal
een ieder onaangenaam aandoen, die een voorstelling
van de onsterfeIijkheid en de daarop gegronde wereld·
orde bezit. Waar onsterfelijkheid besLaat, ja waar daar
alleen maar in geloofd wordt, daar moeten wij ook
punten aannemen, waar de mens door geen aardse
macht of overmacht bereikt of benadeeld kan worden,
Iaat staan vernietigd. Het woud is een onaantastbaar
heiligdom.
De paniek, die men thans overal in het rond kan waarnemen, is reeds de uitdrukking van een aangevreten
geest, het is een passieve vorm van nihilisme, die eeu
uitdagend eHeet heeft op de aetieve. De mens die meent
dat .aIles voorbij is ais men zijn aardse verschijning
heeft gedood is inderdaad al heel gemakkelijk bang te
maken. Dat weten de nieuwe slavenhouders heel goed,
en daarom hechten zij oak zo'n waarde aan materialistische theorieën. Tijdens de periode van opstand
helpen die het gezag ondennijnen, en nadat de
macht is veroverd houden ze de angs t er in. Er
moeten dan geen bastions meer overblijven, waar de
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mens zich onaantastbaar en dus onbevreesd voelt.
Het is daartegenover van het grootste belang te weten,
dat ieder mens onsterfelijk is, en dat er een eeuwig
leven in hem huist, dat hij niet kent al leeft hij er uit,
en dat hij kan loochenen, maar dat door geen tijde·
lijke macht te breken valt. Bij veel, zeifs bij de meeste
mensen kan men hier van de opening van eeu put
spreken, waarin ai eeuwenlang afval en puin is ge·
worpen. Ais men dat wegruimt vindt men echter
onderin niet alleen de levende bron, maar ook de
oude heldere beelden terug. De rijkdom van de mens
is oneindig veel groter dan hij meestal vermoedt. Nie·
mand kan hem die rijkdom ontnemen, en in de loop
der tijden golft die ook tel kens weer in hem naar
baven, vooral aIs zijn binnenste daor smart wardt
omgewoeld.
Dit is het ook wat de mens wil weten. Hier ligt het
centrum van zijn onrust ook in de tijd. Dit i. de
oorzaak van zijn dorst, die steeds groeit in de tijds.
woestijn. Hoe meer de tijd zich uitbreidt, hoe be·
wuster en onantkoombaarder, maar ook hoe leger
die tot in zijn kleinste deeltjes wordt, des te bran·
den der wordt de dorst naar een orde die er bovenuit
gaat.
Met recht verwacht de aIdus dorstende mens van de
theoloog dat die hem zal kunnen laven, en wei vol·
gens het oude religieuze beeld van de slaf waarmee
water uit de rots wordt geslagen. Wanneer nu de
menseIijke geest zich in deze opperste vragen in plaals
daarvan tot de filosofen wendt en zich laat afschepen
met steeds goedkopere wereIdverklaringen, is dat geen
teken dat de grondslagen van het leven zijn veranderd,
maar wel dat de religieuze middelaars niet meer voor
hun taak berekend zijn. In een dergeIijke toestand kan
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men zich dan nog maar beter aan de wetenschap houden, want tot het puin dat de toegang tot de bron
verspert behoren ook al die dikke woorden, die eerst
tot conventie zijn verstard vervolgens velen tot ergemis
zijn geworden en tenslotte alleen nog maar vervelend
te naemen vallen.
De woorden bewegen zich met bet schip mee, het
woord huist in het woud_ Het woord rust onder de
woorden ais een gouden ondergrond onder een primitief schilderij_ Wanneer 'de woorden niet meer gevoed
worden van het woord uit, dan ontstaat er onder hun
invloed eén onheilspellend zwijgen, eerst in de tempels, die tot opgedirkte graftomben worden, en vervolgens ook daarbuiten.
Tot de belangrijkste gebeurtenissen van onze tijd behoort het feit, dat de filosofie zich van het abstracte
inzicht naar de taal heeft gewend; hierdoor komt de
menselijke geest namelijk in nauw contact met een der
meest fundamentele verschijnselen. Dit is van heel
wat meer belang dan aile natuurkundige ontdekkingen
bij elkaar, want de denkers betreden hierme~ een terrein waar ze eindelijk weer kunnen samenwerken niet
alleen met de theologen, maar ook met de dichters.
Dat de toegang tot de bronnen van het leven door
plaatsvervangers of middelaars kan worden ontsloten.
dat is een van de grote redenen waarom wij kunnen
hopen. Wanneer het op één punt gelukt is, de diepten
waaruit de mens leeft aan te raken, dan heeft dat
steeds een geweldige uitwerking. Wat wij geschiedenis
noemen, ja zelis alleen al · de mogelijkheid om de dingen te dateren, berust op zulke gebeurtenissen. Zij
betekenen dat de mens beleend wordt met scheppende
oerkracht, die zo ook in de tijd zichtbaar wordt.
Dit gebeurt ook in de taal. De taal behoort tot het
l
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on vervreemdhaar erfdeel van de mens, dat hem is toegcvallen zonder dat hij er aile rijkdom van kent. Ze
is niet alleen een tuiD, waarvan de bloemen en vruchIcn de mens tot in lengte van dagen kunnen verkwikken, maar oak een van de grote vormen waarin de
wcreld gestalte aanneemt. Zoals het licht de wereld en
hoc zij gevormd is zichtbaar maakt, zo maakt de taal
haar van binnenuit begrijpelijk, en ze is dan ook
onmisbaar aIs sleutel tot de schatten en geheimen die
ons omringen. Wet en gezag in de zichtbare en zeUs
in de onzichtbare wereld worden pas mogelijk door
de menselijke naamgeving. H et woord is de stof waarlIit de geest wordt opgebouwd; er worden stoutmoedig
l>ruggen mee gebouwd en het is tegelijk het opperste
rnachtsmiddel. Aan aile veroveringen op conereet of
abstract gebied, aan aile grote bouwwerken, conflicten
of verdragen gaan openbaringen, concepties en bezweringen in de taal, en gaat ook het gedicht vooraf.
Men kan zelfs zeggen dat er twee soorten geschiedenis
zijn, een in de wereld der feiten en een in de wereld
van de taal, en die tweede bevat niet alleen meer inzicht, maar is ook krachtiger in haar uitwerking. Zelfs
het slechte, dat een uitweg zoekt in geweIddaden. moet
steeds weer kracht putten uit deze bron. Alle leed ver!,'liat echter, en neemt helder gestalte aan in het
gedicht.
Het is eeD reeds oude vergissing, dat men aan de toestand waarin een taal verkeert zou kunnen zien of
cr een belangrijk dichter verwacht kan worden. De
laal kan zich in een toestand van volkomen verval
bevinden, en er kan toch een dichter optreden aIs een
Iceuw die uit de woestijn komt. En op dezelfde manier
kan er op een hoge bloei geen vrucht volgen.
De taal leeft niet uit eigen wetten, want aIs dat zo
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was zouden de grammatici de wereld beheersen. Heel
in de diepte is het woord geen vorm of sleutel meer.
Het is daar identiek met het zijn zelf. het wordt zuivere
scheppingsmacht. Daar ligt zijn reusachtige, nooit uit
te putten kracht. mer kunnen wij die slechts benade·
ren. De taa! weeft zich om de stilte zoaIs een oase om
een bron heen ligt. En een goed gedicht bevestigt, dat
er een binnentreden in de tuinen van het tijdeloze
is gelukt. Daar leeft de tijd dan weer van.
Zelfs in periodeo. waarin de taal is verlaagd tot een
communicatiemiddel vaar technici en bureaucraten, en
waarin zij leentjebuur bij het bargoens moet spelen
om er nog maar een beetje fris uit te zien, blijft haar
werkelijke kracht onverminderd voortbestaan. Alle
grijsheid en stof blijft alleen maar aan haar oppervlakte hangen. Wie dieper graaft, bereikt in iedere
woestijn de aardlaag waarin zich de bronnen bevinden. En met het water komt dan nieuwe vruchtbaar·
heid omhoog.

OVERZICHT

1. De tot ons gerichte vragen nemen eenvoudiger en
scherper vormen aan. 2. Ze dringen ons naar een keus
toe, zoals dat bij verkiezingen te zien vaIt. 3. De vrijheid Dm ,neen' te zeggen wordt van bavenaf systematisch ingeperkt. 4. Ze dient, voor lover ze nog bestaat,
om de overmacht van de vraagsteller zichtbaar te
maken, 5. en is tot een waagstuk geworden, dat misschien maar door één op de honderd mensen wordt
aangedurfd. 6. Dit waagstuk wordt dan echter op een
tactisch verkeerde plaats ondernomen. 7. Dit vormt
cchter geen ontkenning van de ethische betekenis
ervan.
8. Het betreden van het woud is een nieuw antwoord
dat de vrijheid te geven heeft. 9. De vrijen vertegenwoordigen een grote macht, ook aIs ze slechts gering
in aantaI zijn. 10. Onze tijd is arm aan grote mannen,
maar hij brengt typische gestalten voort. Il. Daor de
bedreiging worden kleine éliten gevormd. 12. Naast
de gestalten van de arbeider e~ de onbekende soIdaat
treedt thans die van de woudloper naar voren. 13. De
vrees 14. kan door de afzonderlijke mens worden
bedwongen 15. aIs hij maar inziet welke macht er in
hem schuilt. 16. De gang naar het woud aIs een vrije
houding temidden van de catastrophe 17. is onafhankelijk van de politiek.technische voorgrondsgebeurtenissen en hun groeperingen. 18. Deze houding is niet in
strijd met de gang der ontwikkeling, 19. maar brengt
daar een element van vrijheid in door het vrije besluit
van de enkeling. 20. De mens ontmoet hier zichzelf in
zijn gaaf en onverwoestbaar wezen. 21. Door die ont-
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moeting overwint hij de vrees voor de dood. 22. Hier
kunnen ook de kerken slechts hulp bieden, 23. want het
besluit moet de mens alleen nemen, 24. en de theoloog
kan hem weI tot het bewustzijn brengen van waar het
om gaat. 25. maar hem niet verlossen.
26. De woudloper overschrijdt de nulmeridiaan uit
eigen kracht. 27. Op de gebieden van geneeskunde,
28' recht en 29. het dragen van wapens komt hem de
souvereine beslissing toe. 30. Ook op zedelijk gebied
bindt hij zich niet aan regels, 31. en hij behoudt zich
het recht voor wetten al of niet te erkennen. Hij neemt
echter in geen geyal deel aan de gangbare misdaad·
cultus. 32. Hij beslist ook wat zijn eigendom is en
hoe hij het moet verdedigen. 33. Hij is zich bewust
van de onaantastbare diepte, 34. van waaruit het woord
de wereld steeds weer vervulling schenkt. Da"r ligt de
opdracht voor onze houding ,hier en nu'.
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