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In de chaos van onze tijd, met zijn verval en algemene verwarring, in de strijd voor de waarheid en de menselijkheid tegen

Katholiek Vlaanderen en Nederland

alle aanslagen op de geest en tegen iedere verknechting van de

ZOALS HET LEEFT, DENKT, DROOMT, SCHRIJFT EN
ARBEIDT IN EN VOOR HET EIGEN HUIS EN EUROPA

heeft de hedoeling als katholiek, Nederlands tijdschrift :

mens, wil dit algemeen cultureel tijdschrift een houvast zijn,
een verwachting, een verpozing.

in Vlaanderen hij te dragen tot de ontwikkeling van de

«Een tijdschrift is te gelijk gevolg en oorzaak :
het is een verzamelpunt, een opwekking van het
bewuslzijn en een aanmoediging van den werklust. »

katholieke leek, door het leveren van hoogstaande hij dragen over
alle gehieden van het geestesleven;

(A. Vermeylen)

*

In een tijd van financiële beperking voelt de intellectueel zich
geneigd als eerste besparing, zijn tijdschrift op te zeggen.

door het heschikhaar stellen van zijn ruimte voor de lekpn,

K.C.T. STREVEN is een spiegel van het Katholiek
Vlaams en Nederlands leven Joor

* GODSDIENSTIG·
ASCETISCHE BIJDRAGEN van theologische
denkers van onze stam, die putten uit heel Europa's spiritualiteit, vooral echter uit ons eigen godsdienstig patrimonium.

* PHILOSOPHISCHE
ARTIKELS die de voornaamste denkstromingen van de tijd hestuderen.
* LITERAIRE STUDIES over

Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse werken, waarin de voornaamste uieuwe romans en
letterkundige studies worden onderzocht.

* CULTURELE
BESCHOUWINGEN, over beeldhouwwerk, pchi!derkunst, tentoonstellingen, muzikale gebeurteuissen, filmproductie.

* studies over de INTERNATIONALE, POLITIEKE en ECONO-

meer en meer hnn zelfstandigheid en samenwerking met de clerus
te hevorderen ;

katholiek behoefte aan een katholiek tijdschrift.
een weg te wijzen uit de groeiende verwarring die heerst
omtrent morele, godsdienstige, nationale en internationale problemen en verhoudingen;

* Wie als katholiek belang hecht aan wetenschap, cultuur en ontwikkeling vindt dit alles in K.C.T. Streven op degelijke wijze

een actieve hijdrage te zijn tot het geleidelijk naar mekaar

geboden.

groeien van Noord en Zuid, en aldus het levende bewustzijn te
wekken van een culturele Nederlandse eenheid;

de theologische, wijsgerige, economische en politieke actua-

* Ruim als de Kerk zelf, leven-gebonden en zich bewegend in
de kern van deze tijd, is het tijdschrift uitgegroeid tot het

liteit te behandelen vanuit een algemeen en christelijk standpnnt.

hoogststaand algemeen

MISCHE wereld; HISTORISCHE bijdragen.

* eenhun kort
POLITIEK OVERZICHT van België, Nederland en
overzeese gebieden.
* tholieke
bespreking van MISSIEPROBLEMEN, KERKELIJKE - kaen protestantse - GEBEURTENISSEN.
* uitgebreide BOEKBESPREKING.

* Meer echter dan aan een katholieke krant heeft de ontwikkelde

()
U
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Onze heilige Vader de Paus *
door F. WILLEMS S. J.

N

Ewman zegt in zijn Apologia pro Vita sua : « Tijdens mijn jeugd
en als volwassen man, meende ik dat de Paus de antichrist was ».
Als wij nu Karl Barth op het laatste oecumenisch concilie te Amsterdam horen verklaren dat de grootste vijand van het christendom
niet is het materialistisch communisme, maar de katholieke Kerk, dan
blijkt uit het verband waarin dit gezegd werd zeer duidelijk dat Barth
hier met de katholieke Kerk niet zozeer bedoelt de gelovende katholieke gemeenschap maar wel de hierarchie en bepaaldelijk de paus
van Rome die deze kerk leidt en bestuurt.
Deze beide verklaringen van oprecht gelovige en verstandige christenmensen zijn, hoe ontzettend ze ook voor een katholiek oor mogen
klinken, niets anders dan de logische consequentie van de dogmatische
opvatting, welke aan het kerkbegrip der reformatie ten grondslag ligt.
Wij katholieken die geloven en leren dat onze heilige Vader de Paus
van Rome, het zichtbare hoofd is van de heilige Kerk en de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, zijn in onze opvattingen omtrent
de Paus even logisch en consequent.
Het komt er dus op aan eerst het reformatorisch en het katholiek
kerkbegrip scherp te omlijnen, het verschil tussen beide aan te tonen,
om van daaruit beide totaal verschillende opvattingen omtrent de Paus
te kunnen begrijpen.
Het kerkbegrip echter, zowel bij katholieke als bij protestanten, is
intrinsiek afhankelijk van het fundamentele dogma van het christelijk
geloof, « de Incarnatie ».
« Wanneer de protestant belijdt te geloven in het heilsfeit van de
Incarnatie, dan wil hij daarmee allereerst betuigen, dat de historische
Jezus van Nazareth niet een gewoon mens is als ieder ander, maar dat
Hij is God en mens, de Zoon van God, het Eeuwige Woord des
Vaders. Aan dit feit ontlenen Jezus' woorden en daden hun heilsbetekenis. Deze heilsbetekenis culmineert in het Kruis. Het centrale
heilsfeit heeft als het ware het geheim van de Incarnatie tot achtergrond, maar niet in deze zin, dat het feit van de vereniging van de
* Voor het eerste deel van deze studie hebben we ruim gebruik gemaakt wan Het Christelijk
Dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie van Dr W. H. v an de POL, pp. 113-170.
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menselijke natuur met de goddelijke als zodanig reeds tot de heiliging
en het herstel der mensheid zou hebben bijgedragen. Er is hier slechts
een verwijderd verband met de Incarnatie. » 1
Meer technisch gesproken zouden wij zeggen dat voor de protestant
de Incarnatie niets anders is dan een voorafgaande noodzakelijke voorwaarde van de mogelijkheid der essentiële en op zichzelf staande volledige en absolute heilsdaad : de Kruisdood van de Godmens.
Door die kruisdood is de zondigheid van het mensdom weliswaar
niet hersteld en ook niet in het minste verminderd, maar God zal zich
omwille van de zoendood van zijn Zoon erbarmen over het intrinsiek
zondig blijvende mensdom. Aan die verzoenende heilsdaad van de
Godmens kunnen, noch de individuële gelovigen, noch de gelovende
gemeenschap iets toevoegen of veranderen ; zij is eens en voor goed
in de historie voltrokken en heeft van af dat ogenblik ook haar volledige en eeuwig vaststaande uitwerkselen gehad : de noodzakelijke
zaligmaking van de door God gepredestineerden.
Uit deze opvatting omtrent de menswording en de verlossing volgt
ook het protestantse kerkbegrip.
De Kerk die in de H. Schrift het Lichaam van Christus genoemd
wordt en die daarom één is, heilig en algemeen, is voor de protestant
afgezien van allerlei nuanceringen in hoofdzaak niets anders dan
de gemeenschap van alle ware gelovigen d.w.z. van al diegenen, die
hun hoop en vertrouwen voor tijd en eeuwigheid uitsluitend op Christus en zijn heilsdood gevestigd hebben, als op de enige vaste grond
van hun behoud. Deze ware gelovigen, die alleen bij God bekend zijn
vormen samen de Ene, Heilige, Katholieke Kerk die niet gezien maar
enkel geloofd wordt. Deze kerk wordt door God zelf bijeen vergaderd
uit alle volken, geslachten en talen. Zij is niets anders dan het totaal
van de door God gepredestineerden. Toch is deze kerk niet louter onzichtbaar, zij wordt zichtbaar zo vaak gelovigen zich aaneensluiten en
een kerk vormen waarin Gods Woord zuiver wordt verkondigd, waarin de sacramenten die Christus heeft ingesteld (Doop en Avondmaal)
bediend worden volgens de bedoeling van de H. Schrift.
Ofschoon het volgens Christus bevel en bedoeling is dat deze empirische kerken op aarde tot stand komen, toch zijn en blijven het menselijke instellingen, verenigingen van gelovigen die in hun wezen en
wezensuitingen door de gelovigen worden bepaald. Zoals de gelovigen zijn zo is de kerk. De kerk dwaalt voor zover de gelovigen dwalen,
de kerk heeft schuld voor zover de gelovigen schuld hebben, de kerk
leeft voor zover de gelovigen leven.
1. Dr. W. H. van de POL. Het Christelijk Dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie blz. 123.
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Wat het essentiële betreft, zijn alle kerken gelijk, alle immers geloven in éne heilsdaad : de zoendood van Christus. Wat de andere leerstellingen betreft, die zijn voor de protestant eerder van accidentele
aard, en moeten door iedere kerk afzonderlijk, volgens het godsdienstig
gehalte van haar gelovigen in de H. Schrift gevonden worden. Geen
enkele kerk kan er op roemen de volheid van de geopenbaarde waarheid te bezitten, daarom moeten allen bereid zijn om zich in het licht
van Gods Woord telkens te herzien, om zich door andere te laten
gezeggen en met andere samen te streven naar een zo diep mogelijk
begrip van het Evangelie en naar een zo zuiver mogelijk verstaan van
Gods Woord in de H. Schrift. Zo zijn er dus vele kerken op aarde
en één van deze velen 4-- zij het dan ook numeriek de grootste --• is
de Roomse Kerk.
Van uit deze visie op het wezen van de Kerk en de kerken zal het
ons enigszins mogelijk zijn de houding van de protestant tegenover de
Paus van Rome te begrijpen.
De mens die zich uitgeeft voor het hoofd van de éne, heilige, katholieke kerk, kan door de protestant niet anders beschouwd worden dan
als een door hoogmoed verblinde dwaas. Zich aan het hoofd willen
stellen van de uitverkorenen Gods, is toch rechtstreeks aanspraak
maken op het gezag van Christus in wie alle uitverkiezing geschied
i s. Daarom moeten zij indien zij uit hun kerkbegrip de logische gevolgen trekken, de Paus noodzakelijk beschouwen als de incarnatie van
de antichrist.
Maar daar gelaten nu de absurditeit van het pausdom als zichtbaar
gezag van de éne, heilige, katholieke Kerk, die uit de aard van haar
wezen onzichtbaar is, blijft nog de ontzettende arrogantie van de man
die zich in de Roomse Kerk 4 -- beschouwd als een van de vele empirische kerken een gezag toeëigent groter dan dat van de meest
absolute dictator die ooit de geschiedenis gekend heeft. Hij immers
beweert het spreekorgaan van de Heilige Geest te zijn. Hij vaardigt
verordeningen uit die voor alle Roomse gelovigen bindend zijn en dit
niet enkel op disciplinaire gebied maar ook op dat van geloof en zeden.
Het staat de Rooms katholieken niet vrij het Woord Gods rechtstreeks uit de Heilige Schrift onder persoonlijke ingeving van de
Heilige Geest te vernemen ; zij hebben, zonder het recht van persoonlijke interpretatie, de plicht te luisteren naar de verklaringen die hun
door het pauselijk gezag worden voorgehouden.
Daarenboven eigent de Paus zich de macht toe om zonden te vergeven en deelt die macht naar eigen goeddunken mee aan de priesters.
Dit alles is onbegrijpelijk en onverdragelijk wanneer de kerk niets
•
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anders is dan een door de gelovigen opgerichte gemeenschap waarin
het gezag bepaald wordt door de behoefte die de gemeenschap er aan
heeft. Voor de protestant is de Paus een tyran en de Roomse gelovige
zijn slaaf.
De diepe eerbied en kinderlijke aanhankelijkheid welke de houding
van de katholiek tegenover de Paus kenmerkt en die hij uitdrukt met
te spreken over onze Heilige Vader de Paus, vindt eveneens haar
verklaring in zijn totaal verschillend Kerk- en Incarnatie begrip.
Volgens de katholieke theologie is de Incarnatie niet louter een
noodzakelijke voorwaarde van de ene heilsdaad : de zoendood van de
Godmens ; maar zij is reeds het begin van het verlossingswerk dat
objectief voor het hele mensdom op het kruis voltooid werd en in zijn
subjectieve toepassing op de individuele mens tot het einde der tijden,
door de Kerk moet worden voortgezet.
Het wezen zelf van de verzoeningsdaad van de Godmens, wordt
door de katholiek totaal anders begrepen dan door de protestant. Deze
laatste beschouwt de kruisdood van Jezus Christus als een loutere vergelding aan God gegeven voor het onrecht dat het mensdom door zijn
zonden de Allerhoogste heeft aangedaan ; een vergelding die de mens
wel toelaat te vertrouwen op Gods barmhartigheid en te geloven in
zijn persoonlijke uiteindelijke heilsbestemming, maar die hem toch
daarop niet het minste recht geeft omdat zij zijn inwendige zondigheid
in niets heeft geraakt.
De katholiek daarentegen ziet in de kruisdood heel wat meer ; voor
hem werd niet enkel Gods rechtvaardigheid voldaan, maar ook de
inwendige zondigheid van de mens fundamenteel vernietigd ; zodat hij
niet alleen mag hopen op de eeuwige zaligheid, maar er ook door de
genade die hem intrinsiek geheiligd heeft, rechtmatig aanspraak op
kan maken.
Ofschoon het mysterie van de kruisdood in het centrum van zijn
godsdienst komt te staan, toch kan de katholiek het leven en de leer
van Jezus niet als bijkomstig beschouwen omdat ook zij een noodzakelijke rol hebben vervuld en nog te vervullen hebben in Gods heilsplan.
Om deze beide redenen : het goddelijk leven dat Christus door zijn
kruisdood verdiend heeft aan de gelovigen mede te delen en de leer
die Jezus gedurende zijn leven zijn leerlingen heeft voorgehouden
trouw de eeuwen door te bewaren en over te leveren, daarom beweren
wij heeft Christus zelf gedurende zijn verblijf op aarde de grondslag
gelegd van een gemeenschap die er zich op Pinksterdag bewust is van
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geworden dat zij de draagster was van de leer en de voortzetster van
het leven van Christus zelf.
Die gemeenschap noemen wij de Heilige, Katholieke Kerk, het mystieke lichaam van Christus.
Zij is niet het resultaat van menselijke organisatie of welke andere
menselijke bemoeiingen ook, zij is eën vereniging van mensen die niet
door deze mensen maar door Christus en de H. Geest is tot stand
gekomen.
De Kerk is het lichaam waarin en waardoor Christus zelf zijn verlossingswerk blijft voortzetten tot op de laatste dag. Zij is een zichtbare, scherp-begrensde, duidelijk te erkennen gemeenschap. In en door
deze gemeenschap zet Christus op twee wijzen door de werking van
de H. Geest zijn werk onder de mensen voort : — door de onveranderlijke onfeilbare verkondiging van de volle inhoud van de openbaring
naar haar ware interpretatie en haar ware consequenties ; door de
sacramentele genadewerking waardoor de gelovige in de Kerk ook
wezenlijk met Christus verbonden wordt en verbonden blijft.
Niet de gelovigen bepalen de aard en het wezen van de kerk, maar
omgekeerd : de Kerk bepaalt het geloof en het bovennatuurlijk genadeleven van de gelovigen. Dit wil echter hoegenaamd niet zeggen dat de
Kerk kan vereenzelvigd worden met een bepaalde theologische school,
of dat zij vrij beschikt over aantal en wezen van de door Christus ingestelde genademiddelen. Het hangt niet van mensen af wat de Kerk
tot op de laatste dag als het onveranderlijk, door de H. Geest bewaarde geloof zal blijven verkondigen. Het hangt evenmin van mensen af
welke zichtbare handelingen in de Kerk sacramenteel zijn te noemen
en of deze al of niet noodzakelijk of gewenst zijn. De taak van de
Kerk is het het « depositum fidei » trouw en onvervalst te bewaren en
het bovennatuurlijk genadeleven aan de gelovigen mede te delen.
Het geloof, dat de zichtbare Kerk op aarde het lichaam van Christus is, waarin de eenheid en innerlijke samenhang van alle delen door
de H. Geest in stand wordt gehouden, waarin het geloof onveranderd
volledig en zuiver verkondigd wordt tot op de laatste dag en waarin
de leden met Christus en elkander zijn verbonden door een bovennatuurlijk saramenteel genadeleven, houdt ook ipso facto in, dat er
maar één ware Kerk op aarde kan zijn en tevens dat geen enkele gemeenschap van gelovigen buiten de Kerk « kerk » kan genoemd worden in de katholieke zin.
De Paus nu is voor de katholiek de steenrots der Kerk, de zichtbare
uitdrukking en de blijvende waarborg van haar eenheid. Hij heeft
het ene absolute gezag in de Kerk. Dit gezag echter bezit de Paus niet
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krachtens een persoonlijken titel, ook niet als vertegenwoordiger van
de kerkelijke gemeenschap, maar alleen als plaatsvervanger van
Christus hier op aarde. Welke ook onze philosophische opvattingen
omtrent de oorsprong en de draagwijdte van het gezag in een « societas perfecta » wezen moge, onveranderlijk blijft dat in deze gans
unieke gemeenschap welke wij de Kerk noemen, het gezag, in de
meest pregnante betekenis van het woord, « jure divino » is.
Christus immers, die zelf God is, heeft de kerkelijke gemeenschap
opgericht, Hij heeft haar doel bepaald en haar tevens de middelen gegeven om dat doel te verwezenlijken.
Toen Hij op aarde leefde, heeft Hij als God zijn openbaring aan
de Kerk toevertrouwd, en als mens geprobeerd die verheven waarheden stilaan tot het begrip van zijn leerlingen te doen doordringen.
Maar, zoals Tertullianus zegt : « quoniam humana mediocritas omnia
semel capere non poterat, propterea Paraclitum misit Dominus, ut paulatim dirigeretur et ad perfectum duceretur disciplina ab illo vicario
domini, spiritu sancto ».
Het is de H. Geest die na de hemelvaart jezus' plaats onder de
apostelen heeft ingenomen ; Hij heeft hen op tastbare wijze geleid en
gesterkt. Hij heeft hun ten volle begrip gegeven van de door Christus
geopenbaarde waarheid en heeft daarbij door nieuwe waarheden te
reveleren jezus leraarsambt tot aan de dood van de laatste apostel
voortgezet.
Om onder de onfeilbare leiding van die zelfde H. Geest, de hemelse
« vicarius Domini », de aan de apostelen gereveleerde leer steeds
volmaakter aan de mensen voor te houden heeft Christus ook op
aarde een « vicarius » die als mens tot mensen met goddelijk gezag
over Godsleer en liefdegeheimen spreken kan.
De Paus is de zichtbare verpersoonlijking van de liefdeband die alle
gelovigen met Christus en in Christus door de H. Geest ook met elkander onderling verbindt. De gehele grote Christenheid, haar voor en in
elkander leven, haar grote heilige liefdebond, treedt den katholiek in
de Paus aanschouwelijk en als machtig verheven werkelijkheid tegemoet.
Daarom kan geen misbruik van de pauselijke macht, geen menselijke
zwakheid van de drager der tiaar, den eerbied voor en de liefde tot
het pausschap ontroven aan de Roomse gelovige.
Ofschoon de Paus als de herder, aan wien alleen het weiden van de
schapen van Christus is toevertrouwd, krachtens goddelijke instelling
in geen enkel opzicht afhankelijk is van enig lidmaat van Christus'
lichaam, ook niet van de toestemming van één of meerder bisschoppen,
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toch heeft zijn gezag en optreden, niets gemeen met een eigenmachtig
despoot of heerser uit het absolutistisch tijdvak. Want hij beslist niet
naar eigen goeddunken of naar persoonlijke invallen, maar als hoofd
van de Kerk in innig en levenskrachtig verband met het gehele mystieke lichaam.
Hij is, zoals het Vaticaansche concilie uitdrukkelijk vooropstelt,
streng in geweten verplicht, de Openbaring zoals deze leeft in het
geschreven en ongeschreven bewustzijn van de Kerk en in de geloofsbronnen van H. Schrift en overlevering, te verkondigen en uiteen te
zetten.
Men kan de Kerk niet begrijpen tenzij in haar levend verband met
Christus, men kan ook de Paus niet begrijpen tenzij in het licht van
het bovennatuurlijk wezen van de Kerk. Daárin gezien is hij niets
anders dan de verpersoonlijking van de liefde en de manifestatie van
de éénheid van Christus Lichaam op aarde.
Het pausschap is in zijn wezenlijken aard het tegendeel van alle
machtoverheersing ; het is niet uit geweld maar uit liefde geboren.
Het gezag van de Paus is goddelijk gezag dit is gezag in dienst der
liefde. De waardigheid van de Paus is in werkelijkheid een dienen van
de gemeenschap in liefde en zelfopoffering.
En daarom betuigt een katholiek logisch en consequent met zijn
gehele geloofsopvatting, zijn diepe eerbied en kinderlijke aanhankelijkheid tegenover de Paus van Rome en is hij fier en blij hem te
mogen noemen « Onzen Heilige Vader de Paus ».

De Impasse van den Geest 1
door Prof. Mr Dr G. H. A. Feber

D

E criminologie, welke een typische grenswetenschap is met een
opvallende veelzijdigheid in haar gezichtspunten, behoort mede,
en m.i. in de eerste plaats binnen het gebied van de zogenaamde geesteswetenschappen. Het verschijnsel van de misdaad toch vertoont in
verschillend opzicht geestelijke aspecten, te weten in zijn oorzaken,
zijn beoordeling en zijn bestrijding. Het moge daarom geoorloofd zijn
hier in dit uur, mijn onderwerp inderdaad wat ruim kiezend, U te
spreken over dien menselijken geest, over zijn wezen, zijn ontstaan
en ontwikkeling, en zo mogelijk ook over zijn toekomst. Deze beschouwing zal ons overigens nog voeren tot een vraag, welke voor
het criminologisch tijdsbeeld voor het jongste verleden van groot belang lijkt.
Mijn uiteenzetting over dit onderwerp verschijnt aanmerkelijk uitvoeriger, in boekvorm. Hier op deze plaats kan ik er slechts de hoofdgedachte uit weergeven. Wij kunnen ter typering van de menselijke
psyche, gesteld tegenover die van het dier, m.i. het best als uitgangspunt nemen de door den groten karakteroloog Ludwig Klages gemaakte tegenstelling tussen geheugen en herinnering. De dieren hebben zeer zeker en niet zelden een opvallend geheugen, zoals ook in
het algemeen de levende stof geheugen heeft, d.w.z. de prikkels, de
ervaringen laten in die levende stof sporen na, welke later weer opgehaald kunnen worden. Het dier kan echter over de aldus in het geheugen opgenomen indrukken niet vrijelijk naar willekeur beschikken.
Alleen wanneer het dier weer een soortgelijken indruk ondergaat als
die welken het vroeger kreeg, dan duikt het beeld daarvan uit het
geheugen op. De mens echter is in zijn beschikkingsmogelijkheden
over datgene, wat hij in zijn levenservaring meemaakt, veel en veel
ruimer. Hij kan zich, in beginsel naar eigen willekeur, dat beeld van
den vroegeren indruk weer voor den geest « roepen », hij heeft voorstellingen d.w.z. hij kan dat verleden weer naar eigen verkiezing
voor-zich-stellen, en is aldus in den opbouw van zijn psychisch leven
1. Deze beschouwing werd door den schrijver gegeven als inaugurele rede bij de aanvaarding
van het ambt van buitenge wo on hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Amsterdam op 30 Mei 1949. Tegelijkertijd verscheen, onder denzelfde titel, deze verhandeling in veel
uitvoeriger en gedocumenteerden vorm bij M. Nijhoff, 's Gravenhage (184 p).
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niet meer afhankelijk van de gewaarwordingen van het ogenblik, hij
kan zich van dit ogenblik distanciëren.
Dat fundamenteel verschijnsel in den menselijken geest, dat vermogen om door middel van voor-stellingen allerlei indrukken en bewustzijnsinhouden, die naar den tijd uiteenliggen, met elkaar in verbinding te brengen en daarop voort te bouwen, zou verduidelijkt en
getoetst kunnen worden aan hetgeen ons opvalt in die toestanden
van den menselijken geest, waarin de phase van het goed geordende
en gerijpte voorstellen en denken nog niet is bereikt of waarin de
bouwstenen, nodig voor den opbouw van het voorstellingsleven, nog
niet ter beschikking staan. Ik heb hier het oog op hetgeen wij op dit
punt weten van den praehistorischen mens, van de hedendaagse primitieven, omtrent het droomdenken, het voorstellingsleven van het
kind, en zo meer.
Deze opbouw van het voorstellingsleven en van het denken brengt
vanzelf mee een verruiming van het bewustzijn. Wij behoeven hier
op de licht- en schaduwzijde van het onbewuste tegenover het bewuste
zieleleven niet nader in te gaan, daar wij, den menselijken geest in
zijn ontplooiing volgend, hier den nadruk hebben te leggen op de
bewuste helft van de menselijke psyche. Wat daarin die wezenstrek, het vermogen, verschillende beelden van vroegere indrukken
naar eigen greep samen te brengen, betekent, is licht na te gaan. Dat
zich terugbuigen naar het voorafgaande, de « reflexie », de bezinning
over het verleden, maakt, in beginsel althans, de gedachten van den
mens onsterfelijk : hij kan zijn gedachten, waarin hij het vroegere
en het latere kan samenbrengen, zelf vasthouden, weer oproepen, aan
anderen overdragen ; zijn wil, zijn projecten en zijn macht reiken aldus tevens in de toekomst. De terugblikkende epimetheïsche denker
wordt tevens een vooruitziende prometheïsche.
Van al de verrichtingen welke de problematiek, maar ook de waarde van het menselijke leven uitmaken, zoals het onderkennen van de
werkelijkheid en daarmee het waarheidsprobleem, het afwegen van
de verschillende mogelijkheden van handelen en daarmee het gevoel
van vrijheid, het besef voor verantwoordelijkheid, moraal en ethiek,
het beoordelen van hetgeen de natuur biedt of de mens vervaardigen
kan naar zijn aesthetisch gehalte, van dit alles, dus van het ware, het
goede en het schone zou geen sprake zijn wanneer niet al de verspreide gegevens uit de levenservaring door het voorstellingsvermogen van den mens tot een geheel konden worden samengevat.
Dit unicum in de organische wereld, dit zich vrij bewegen, los van
den directen drang van de natuur, door herinnering, voorstelling en
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bezinning, waardoor de mens zich op eigen wieken verheft, zou men
het avontuur van den geest kunnen noemen, welk avontuur aan alle
cultuur ten grondslag ligt, maar ook groter en gevaarlijker wordt al
naar gelang men verder boven het in de natuur gegevene uitstijgt. Op
dit gevaar zullen wij in het navolgende nader ingaan.
Er wordt, in het bijzonder door Klages, een tegenstelling, zo al niet
een vijandschap gezien tussen dien geest en het leven. De geest zou
een hele wereld van verstarde dingen hebben opgericht, aan den
steeds wisselenden stroom van het vitale leven als het ware een orde,
een schema hebben opgedrongen die verkillend, zelfs dodend zouden
werken.
Ook al verdient deze zienswijze onze volle aandacht, in haar algemeenheid kan zij zeker niet juist worden geacht. Zij is strijdig met
bepaalde innerlijke relaties, zoals deze van biologische en tevens
wijsgerige zijde naar voren worden gebracht — ik noem hier Bergson, Driesch, Jordan — waarbij telkenmale wordt gewezen op de
doelmatigheid met betrekking tot een totaliteit, tot het leven als een
geheel, op de harmonie van het geheel, in zijn functies en structuren.
Dat de mens, die volgens Nietzsche moet gerekend worden onder de
« meest onverwachte en opwindende geluksworpen », door de natuur
bedeeld zou zijn met een laatste functie, te weten den geest, welke
als zodanig niet in harmonie zou zijn met zijn overige wezen en daarin
storend zou optreden, is geheel onaannemelijk. Dat echter, zoals gezegd, de geest « als zodanig » niet buiten het kader van het gezonde
menselijk leven zou kunnen vallen, houdt overigens niet in, dat bepaalde gedragingen waartoe het rationele denken voerde, niet vijandig aan het leven zouden kunnen zijn.
Wat nu dit laatste aangaat is er, wat betreft ouder wordende culturen, en in het bijzonder wat betreft de laatste generaties van de
Westerse cultuur, geen enkele reden om gerust te zijn. Hiertoe het
volgende. Wanneer men denkt aan cultuur, aan geestelijke traditie,
dan kan men deze niet los denken van de dragers, die in staat zijn
deze cultuur te vormen en over te dragen, kortom, van een biologisch substraat. Zonder dit biologisch substraat, dat die steeds aangroeiende traditie moet kunnen blijven voeden en steunen, zou een
cultuur tot een afstervende en tot slot dode cultuur worden. Dit stelt
ons dus tegenover de belangrijke vraag : ligt ten aanzien van de
geestelijke begaafdheid de som der erffactoren, het genotype van
den hedendaagsen cultuurmens hoger dan dat van zijn voorouders
van een paar duizend jaar terug of zelfs van nog verder terug een
eind in den praehistorischen tijd ? Velen zullen geneigd zijn deze
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vraag als ware dit vanzelfsprekend bevestigend te antwoorden. Bij
nadere beschouwing is het echter aannemelijk, dat dit antwoord
nergens op steunt en dat veeleer voor de tegenovergestelde mening
de gronden sterker zijn.
Ik wijs er op dat wij hier spreken over het genotype, dus over den
aanleg-factor, niet over het phaenotype, den verschijningsvorm, waarin reeds de traditie als een daarvan nauwelijks meer te scheiden ele
ment is ingeweven. In meer concreten vorm ware dus onze vraag
aldus te stellen : wanneer wij den drager van de hedendaagse cultuur
stellen b.v. tegenover den Cro-Magnon-mens die een 20 à 25.000 jaar
geleden leefde, of ook tegenover de dragers van grote antieke cultu
ren zoals de Egyptenaren of de Grieken, steekt dan het huidige type
gunstig af ?
Langs welken weg we het antwoord op deze vraag ook trachten te
vinden, ons gebruikelijk zelfvoldaan vooroordeel wordt aldoor beschaamd. De tegenwoordige Europeaan is biologisch identiek aan
dien Cro-Magnard, zegt Lecomte du Noiiy. Wij hebben geen reden
aan te nemen dat de hersenmorphologie van het jongste palaeolithische ras of van den rendier-mens (dit doelt dus op hetzelfde tijdperk) verschilde van die van den tegenwoordigen mens, zegt Ariëns
Kappers. Wat betreft de schedelcapaciteit schijnen de vondsten van
het Neanderthalras, dus van een ras dat leefde lang voor het laatstgenoemde tijdperk, er op te wijzen dat het hersenvolume van dat
ras relatief reeds hoger was dan het onze. Wanneer wij in arren
moede de evolutieleer erbij halen om aannemelijk te maken, dat wij
toch wel een hoger ontwikkeld type moeten vormen, dan moeten we
vernemen, dat de verschillende evolutiestandpunten ons geenszins
toestaan een stijging van het aanleg-type aan te nemen in het relatief
korte tijdperk van het menselijk bestaan, waarin wij van een beginnende cultuur kunnen spreken. En wanneer wij den aanleg van een
bevolking als die van het klassieke Griekenland vergelijken met den
onze, dan worden wij zelfs klein. Reeds Galton berekende hoe bij een
laag gehouden schatting de doorsneebegaafdheid van deze Grieken
zoveel hoger lag als die der Engelsen, dat de eersten ongeveer 225
maal zoveel personen van de hoogste begaafdheidsklasse konden
voortbrengen als de laatsten. Bouman sprak in dit verband van « le
miracle grec », Waardenburg kwam tot de conclusie, dat menige oude
Griek of Egyptenaar wat culturelen aanleg betreft biologisch mijlen
boven ons stond.
Wij kunnen dan ook met auteurs als McDougall, Portmann, Waardenburg, aannemen, dat er sinds de oudste historische, misschien zelfs
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sinds praehistorische tijden, slechts sprake is van vooruitgang in onze
traditie, in de steeds uitgebreider gegevens welke het voorgeslacht
ons naliet, doch niet van vooruitgang in den aanleg. Tot die vermeerdering van de uitwendige middelen zou dan het hele verschil in
cultuur tussen de holbewoners Cro-Magnards en den huidigen Europeaan herleid moeten worden.
Hier dringt zich vanzelf een aantal vragen op. Wanneer van de
beide factoren welke de voorwaarden vormen voor een gezond cultuurbezit, het biologisch substraat van de dragers enerzijds en de traditie van de uitwendige middelen en resultaten anderzijds als het
ware twee reeksen, twee curven te zien geven, welke een van elkaar
min of meer onafhankelijk bestaan voeren, en daarbij de ene factor,
de traditie, aldoor in omvang toeneemt, zal dan indien het aanlegniveau zich niet mee-ontwikkelt niet vroeg of laat een zo grote divergentie optreden, dat het mensenmateriaal den cultuurlast niet meer
dragen kan en de spanning tussen de beide reeksen een gevaar gaat
opleveren. Een tweede vraag welke de problematiek nog vergroot is
deze, of wij in het begaafdheidsniveau van de dragers van de Westerse cultuur niet slechts geen vooruitgang maar zelfs een achteruitgang van het gemiddelde zouden moeten aannemen. Een derde vraag
kan zich hierbij aansluiten, of bij een ondergraving van deze cultuur
de resultaten daarvan geheel zouden verdwijnen of daarentegen door
anderen, niet-Westerlingen, zouden worden overgenomen en voortgezet.
Voor de beide eerste vragen moeten wij m.i. uitgaan van twee gezichtspunten van de erfelijkheidsleer : vooreerst dat wij ook voor de
geestelijke eigenschappen het bestaan van erfelijkheid aanvaarden, en
voorts dat gedurende het leven verworven eigenschappen, te weten
de thans zo gunstige culturele ontwikkeling welke de mens gedurende
zijn individuele leven meemaakt, erfelijk niet worden overgedragen,
althans niet binnen de relatief korte tijdperken waarover wij hier
spreken, dat m.a.w. het in zich opnemen van de cultuurresultaten den
mens wel een ander phaenotype, c.q. een persoonlijke veelweterij
oplevert, doch niet een beter genotype, een beter nageslacht. Voor
zover ik zie moeten deze beide gezichtspunten op grond van de gangbare opvattingen omtrent de erfelijkheid aanvaard worden.
Dit vooropstellende kunnen wij moeilijk anders dan aannemen, dat
de spanning tussen die beide curven, tussen het aanleg-substraat en
den steeds zich uitbreidenden bovenbouw van de traditie, steeds groter wordt en in de toekomst nog meer zal toenemen, terwijl dit proces
nog zal worden verhaast doordat de gemiddelde aanleg van de dra-
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gers van de Westerse cultuur niet slechts geacht moet worden niet
te stijgen doch veeleer te dalen. In plaats toch van een natuurlijke
selectie in den strijd om het bestaan treden bij meer geciviliseerde
volkeren allerlei vormen van sociale selectie op, en deze hebben veelal een averechtse, dus z.g. negatieve of contra-selectieve werking.
Hoe in dit opzicht in voorafgaande eeuwen de verhoudingen waren,
moge minder duidelijk zijn bij gemis aan voldoende exacte gegevens,
in de laatste generaties gaan wij zeker bergafwaarts.
Ik kan hier de factoren daarbij slechts kort aangeven zonder er
dieper op in te gaan. Ik noem de voortplantingsverhoudingen die in
de cultuurlanden van het blanke ras ongunstig liggen door den later
ren huwelijksleeftijd en het aanmerkelijk geringer kindertal der meerbegaafden ; de betere medische en hygiënische verzorging welke veel
onvolwaardigs in het leven houdt, en daarbij komt dan nog, in het
bijzonder voor de paar laatste generaties, de uitgesproken negatieve
selectie door de oorlogen, die de meest valiede elementen decimeren,
zelfs veel meer dan decimeren. Voor het verlengen van het bestaan
van allerlei zwakke leden kan men zich nog op morele overmacht
beroepen, voor de beide andere factoren kiest de Westerse mensheid
min of meer vrijwillig haar eigen weg, en men kan zich nog slechts
afvragen welke van die beide factoren de meest bedenkelijke is.
Ik mag hier de slotsom aanhalen waartoe de bekende eugeneticus
Fritz Lenz reeds na den eersten wereldoorlog kwam met betrekking
tot de qualitatieve bevolkingswijzigingen door den oorlog : er is maar
een overweging, zo zegt hij, welke ons van uit het standpunt van het
behoud van het ras de gevolgen van den wereldoorlog en van de
revolutie weliswaar niet in troostvoller licht maar toch als minder
bedenkelijk doet zien : de hoger begaafde en geestelijk leidinggevende
geslachten waren namelijk ook reeds voor den oorlog aan het uitsterven. De wereldoorlog heeft zodoende de kracht van het ras niet erger
ten gronde gericht dan enige decennia moderne Westerse civilisatie.
En dit betrof nog slechts den stand van zaken na den eersten wereldoorlog. Na den tweeden wereldoorlog kunnen we deze conclusie
zeker nog versterkt achten, mede door de gedeeltelijke uitmoording
van het in menig opzicht begaafde joodse ras.
De vraag hoe lang dit straffeloos aldus kan voortgaan en hoe lang
de traditie den achteruitgang van den aanleg in zijn gevolgen kan
compenseren, is natuurlijk zeer gecompliceerd en ook niet met enige
exactheid te beantwoorden. Het bedrieglijke in de situatie is, dat de
traditie met al haar uitwendigen rijkdom en haar spreiding in de
breedte de uitholling vrij goed vermag te camoufleren, terwijl voorts
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de aanvulling van de meer leidinggevende groepen, waarbij men zowel aan hogere als lagere leiding kan denken, door geëigende figuren
uit de lagere samenlevingsklassen de situatie tijdelijk redden kan,
maar deze laatste z.g. verticale sociale mobiliteit, de stijging op de
maatschappelijke ladder, heeft ook haar grenzen. Al naar mate de
voorwaarden om in de maatschappij een plaats te bezetten in overeenstemming met de eigen begaafdheid meer gelijk zouden worden
voor allen, naar die mate zal in grote trekken gezien in de aldus uitgezifte lagere bevolkingslagen de latente begaafdheid en daarmee de
reserve voor de openvallende hogere posten afnemen.
Nog een enkel woord over de reeds genoemde derde vraag of de
biologische verzwakking van de cultuur van het avondland ook het
verdwijnen van de in die cultuur opgebouwde resultaten zou medebrengen. Dat het ouder worden van een cultuur den ondergang daarvan ten gevolge heeft, moge regelmatig gebleken zijn, deze regel kent
uitzonderingen. Ik wijs hier op het voorbeeld van de Chinezen, die
echter, zoals Schallmayer uitvoerig naging, gunstige voortplantingsverhoudingen deden zien. Maar ook al is het in dit laatste opzicht met
de dragers van de Westerse cultuur anders gesteld, men zal moeten
aannemen dat de neerslag van deze cultuur in geschrift en in artefacten te omvangrijk en te zeer gespreid is om nog onder den voet
gelopen te worden, althans in haar vollen omvang.
Daarnaast doet zich dan nog een mogelijkheid voor waarop McDougall wees : de Westerse traditie heeft, in veel sterker mate dan
dit bij de oude culturen het geval kon zijn, het inzicht in de wetten
en de factoren welke de opkomst en het verval van een beschaving
beheersen, en dit inzicht kan haar in staat stellen de gevaren te vermijden waaraan de ouden ten offer vielen.
Dit laatste zou dan als afloop van het avontuur, waarin de geest
de natuur ging ondergraven, nog de gunstigste kans zijn. Het zelfbehoud van den mens werkt echter helaas slechts op korten termijn,
meer voor het individu dan voor de soort. Het andere, wellicht waarschijnlijker toekomstbeeld is dat van den Westersen Atlas, die de
wereld van de traditie draagt, waarbij de drager steeds ouder en
zwakker toch die wereld steeds groter wordt.
De schaduw der beschaving doet zich niet alleen gevoelen in biologisch opzicht. Het steeds omvangrijker wordend geheel van de cultuur brengt ook een aantal ongewenste gevolgen van meer psychologischen aard mee, welke wij met volledige erkenning overigens van
de aan de cultuur verbonden lichtzijden toch onder het oog zullen
moeten zien.
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Vooreerst wordt niet zozeer in het abstract, bespiegelend denken
doch wel in het concreet-technische denken en bepaaldelijk in de
resultaten daarvan, de geestelijke afstand steeds groter tussen den
enkeling en de cultuurresultaten te midden waarvan hij leeft. De toepassingen van dat technische denken lenen zich uitermate voor vulgarisering. Zodoende wordt de grote massa er in betrokken en kan
deze zich koesteren temidden van methoden en objecten, welke zij
alleen naar het uiterlijk eindresultaat kan bevatten, maar waarvan zij
de totstandkoming niet kan bewerken, zelfs niet begrijpen. In primitieve culturen is dit geheel anders. In ons midden echter ontstond aldus een overweldigende meerderheid van cultuur-profiteurs — daargelaten of zij dit zelf konden verhelpen --- en het gevaar hiervan ligt
voor de hand. Men opereert met dingen welke men geestelijk niet
binnen zijn bereik heeft, en dit geeft vanzelf een zekere waanwijsheid, de neiging om verder te willen springen dan de stok lang is.
Een ander bedenkelijk gevolg is de verwekelijking, de zucht alle
leed te vermijden en zich met behulp van de vele moderne hulpmiddelen zoveel mogelijk veilig te stellen. De wisselwerking tussen de
verslapping en de hulpmiddelen daartoe ligt voor de hand. Kan aldus
de moderne mens zich meer dan vroeger lichamelijk onttrekken aan
hetgeen hem niet naar zijn zin is, ook moreel krijgt hij daartoe in ruimere mate de gelegenheid. De culturele uitbouw naar alle zijden, de
meer en meer uiteenlopende omstandigheden waaronder de individuen binnen eenzelfde gemeenschap kwamen te leven, de voortschrijdende uitwisseling van denkbeelden tussen de groepen onderling en
de imitatie over grotere afstanden, dit alles brengt het gevaar van
pluraliteit, relativering, veelal eindigend in een min of meer uitgesproken nihilisme in het morele leven. Men zal van een verbreding
van het bewustzijn, van een pluraliteit op moreel gebied, zeker niet
zonder meer mogen zeggen dat zij schaden. In veelheid van vergelijkbare denkbeelden kan een prikkel gelegen zijn voor een eigen
verantwoorde keuze. Maar tegen elkaar ingaande ideeën kunnen
evenzeer elkaar relativeren en afzwakken en het slot is veelal dat de
moderne mens den weg van den minsten weerstand zoekt en alles
over boord werpt.
Men zou de mening kunnen zijn toegedaan, dat de civilisatie den
mens ook metterdaad in alle opzichten zou hebben geciviliseerd, het
driftleven in zijn minder gunstige uitingen zou hebben verzwakt.
Voor een bepaald onderdeel van dit driftleven, de agressiedrift, is
dit aan ernstigen twijfel onderhevig, en het is juist deze drift die met
het voor den tegenwoordigen mens zo zwaar te dragen verschijnsel
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van den oorlog samenhangt. Voor het diep geworteld zijn van deze
agressieve neigingen, van den menselijken strijdlust, kan verwezen
worden naar ethnologische gegevens over de geringe vredelievendheid van de laagste volksstammen. Ook al moge deze neiging gemeten naar haar instinctieven grondslag in de huidige cultuurphase wellicht wat afgezwakt zijn, dit is zeker niet zo ver gegaan, dat men met
die drift-psychologische uitingen niet meer ernstig rekening zou
moeten houden.
Er is juist een theorie en wel een theorie die helaas door de feiten
in het gelijk gesteld schijnt te worden, welke er van uit gaat dat de
remming welke de cultuur aan een drift als deze oplegt, alleen maar
een opkropping, een stuwing teweeg brengt, welke toch weer vroeg
of laat een uitweg zoekt. Wat in het bewustzijn wordt overdekt, blijft
in het onbewuste doorwerken, en de doorbraak van deze onbewuste
destructieve krachten zou er alleen nog maar gevaarlijker door worden. In dezen zin heeft zich Jung geuit, en het was vooral Freud, die
in zijn geschrift « Das Unbehagen in der Kultur » waarvan de strekking overigens bij zijn eigen volgelingen niet onweersproken bleef,
het troosteloze alternatief heeft gesteld, dat driften als deze zich moeten kunnen uitleven of indien zij daarin normatief belemmerd worden
het individu als het ware klem stellen tussen zijn driften, zijn geweten
en zijn schuldgevoel, daar toch de agressie, indien naar buiten toe
geremd, zich naar binnen keert en zich richt tegen het eigen-Ik. Dan
ontstaat, aldus Freud, de tegenstand, het « Unbehagen » van het
individu ten opzichte van de cultuur.
De gedachtengang van Jung en Freud komt in zoverre tot eenzelfde resultaat, dat het bewuste, rationele streven hier niet het laatste
woord heeft en dat de onderdrukking of ontkenning van wat in de
natuur gegeven zou zijn slechts tijdelijk het euvel verhelpt, dat nadien met zoveel te meer kracht opdoemt. Gezien in dit licht lijkt het
de tragiek van onze cultuur te zijn, dat zij alles aan zich dienstbaar
weet te maken, behalve echter de storende neigingen van den mens
zelf, zodat het gevaar voor het eigen bestaan, dat in de eerste tijdperken van de mensheid voor een belangrijk deel dreigde uit de haar
omringende natuur, nu vooral in haar zelf gelegen is.
Een bedenking tegen dit, men zou kunnen zeggen enigszins dogmatisch standpunt, is dat het die agressiedrift voorstelt als een constante. De vraag is of datgene wat zich als uiting van die drift aan
ons voordoet wel geheel of zelfs wel in wezen als de directe ontlading van een zelfstandige elementaire drift beschouwd mag worden.
Vooreerst kunnen en ik denk hierbij nu vooral aan massale ont-
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ladingen in den oorlog --• de agressieve gevoelens op kunstmatige
wijze geprikkeld worden of ook gevoed worden door een bepaalden
druk waaronder de mensen leven, of eerst opkomen door agressie
van de tegenpartij, en in zoverre zijn de uitingen dan reactief, hetgeen wat van groot belang is het eindresultaat veel meer variabel
maakt. Indien wij nog verder gaan en den gehelen agressie- of vernietigingsdrang, met Adler e,a. opvatten als een reactief verschijnsel,
dat eerst optreedt wanneer de wil tot leven en zelfbehoud zich aangetast ziet, minderwaardigheidsgevoel, onzekerheid of levensangst
den mens ertoe brengen deze gevoelens door actie tegen anderen te
boven te komen, in dat geval wordt de variabiliteit nog groter en de
mogelijkheid om door inzicht, leiding en vrijmaking den mens te verlossen van zijn eigen innerlijke gevaren zou dan tevens toenemen.
Freud heeft overigens zelf, in een latere uitlating over dit zorgwekkende thema, getoond nog iets goeds te verwachten van de leiding
van de onafhankelijke intelligentia.
Er is rondom dit alles dus genoeg twijfel om niet zonder meer op
de gronden als door Freud en Jung aangegeven de onontkoombaarheid van uitbarstingen, zoals wij deze in de versneld elkaar opvolgende oorlogen zagen, aan te nemen. Het is dan ook niet uitsluitend
en niet speciaal dit aspect van het avontuur van den geest, van • het
bewust-rationele denken, dat in het driftleven de genoemde remmingen, stuwingen en ontladingen te weeg brengt, dat naar mijn gevoelen de verklaring vermag te geven voor de in later tijden zoveel
frequentere en massalere oorlogsagressie. Dit laatste komt mij voor
veeleer samen te hangen met de rol welke de techniek in het hedendaagse cultuurleven speelt. Juist deze techniek is een der meest spre
kende voorbeelden van het bewuste, rationele denken, en bij haar
zullen wij thans stilstaan.
Wij hebben hier niet te spreken over de techniek als zodanig, in
haar algemeenheid. Zij is iets uitgesproken menselijks en in haar middelen geheel natuurlijks, en wordt dus niet tussen den mens en zijn
natuurlijk leven als het ware ingewrongen. Wij moeten dus niet spreken over de techniek zonder meer, die immers den mens reeds vanaf
zijn dageraad vergezeld heeft, maar over de gevaarlijke tendenties
van de moderne techniek.
Bij dit laatste heb ik niet op het oog, dat, geheel materieel bezien,
de geciviliseerde mens leeft temidden van een steeds toenemend aantal technische voortbrengselen, zonder welke zijn bestaan zich niet
meer denken laat. Ook doel ik nog niet op de omstandigheden dat de
techniek, evenals in het algemeen de intelligentie waarmee de tech2
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niek in haar ontwikkeling zo nauw samenhangt, den mens meer en
meer vervreemdt van de natuur en een verschrompeling en verarming geeft van zijn instinctieve leven. De gevaren naast de voordelen —9 van de techniek springen reeds meer in het oog wanneer
men denkt aan de gemakkelijke overdraagbaarheid van haar voortbrengselen, welke zoals reeds aangestipt den mens doet leven in een
voor hem niet adaequate wereld, welke op vele punten boven zijn
geestelijk bereik ligt.
Er is echter in de techniek een gevaar gelegen dat dreigender lijkt.
Wie denkt aan techniek, denkt aan beheersing van de stof. Beheerst
men echter de techniek zelve in haar ontwikkeling en haar voortgang,
en in de consequenties die uit haar vindingen voortvloeien ? Dit is
ernstig te betwijfelen. Er is in de techniek kennelijk een progressie
die gedwongen is. De naijver van individuen, ondernemingen en
staten, de strijd om de suprematie, daarbij ook de methodiek waarmee
men werkt, zij doen vindingen en toepassingen met noodwendigheid
en snelheid op elkander volgen, en men kan deze dynamische en
progressieve tendentie hoogstens ordenen, doch niet tegenhouden.
Daarbij komt dat de technische vooruitgang door de steeds betere
communicatiemiddelen de mensen samenvoegt tot steeds grotere
structuren met een steeds gecompliceerder wordende organisatie,
waardoor allerlei gebeurtenissen van technischen, economischen en
socialen aard in een steeds snellere ontwikkeling consequenties met
zich meebrengen in een steeds ruimer wordenden kring. Dit roept
uiteraard steeds grotere problemen op, en om deze meester te blijven
zijn bepaalde innerlijke qualiteiten bij de mensen nodig : begrip voor
hetgeen deze uitgroei betekent, morele resonantie om zich met het
steeds groter wordende deel van de mensheid met hetwelk men in
samenhang komt te leven solidair te voelen, organisatorische gaven
om het enorme apparaat te blijven beheersen. M.a.w. dit stelt den
eis, dat niet alleen de topfiguren maar ook het gemiddelde mensentype, verstandelijk en affectief, met deze aldoor groter wordende wereld meegroeit. Men zal niet kunnen staande houden dat dit het geval
is. De spreiding der technische mogelijkheden gaat veel gemakkelijker dan die van denkbeelden en gevoelens. Het menselijk denken is
in wezen conservatief, vooral bij de grote massa, en het maakt zich
nieuwe inhouden vooral van dingen die men zelf niet ziet en meemaakt innerlijk slechts langzaam eigen. Men kan dan ook in zekeren
zin wel spreken van een wereldtechniek en een wereldeconomie,
doch niet of nauwelijks van een wereldmentaliteit, zelfs niet van een
Europese mentaliteit in brede lagen.
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Evenals wij hiervoren spraken over een divergentie, een spanning
tussen de biologische curve en die van de traditie, zo moeten wij m.i.
ook hier aannemen een divergentie tussen de technische curve en die
van de menselijke mentaliteit.
Temidden van de toenemende technisering ziet de mens zich geplaatst tegenover een steeds groter wordend raderwerk, dat hij niet
meer kan overzien, waaraan hij een groot deel van zijn vrijheid en
persoonlijkheid moet opofferen, dat hem door zijn verte-werking een
gevoel van onmacht geeft, hetgeen nog te gevaarlijker is omdat, zoals
wij reeds zagen, het gevoel van onmacht en onzekerheid de neiging
tot agressie kan verhogen. Het ziet er naar uit, dat, nu die beide curven die toch verband zouden moeten blijven houden steeds meer uit
elkaar wijken en men daaraan kennelijk niets vermag te veranderen,
de techniek tot een «ananke » wordt voor den modernen mens. Zij
het ook op andere gronden dan door hem genoemd moeten wij wel
komen tot dezelfde pessimistische conclusie waartoe Spengler reeds
een twintig jaar geleden kwam, dat de mechanisatie van de wereld
in een stadium van de gevaarlijkste overspanning is getreden. Inderdaad dreigt het apparaat onhandelbaar te worden, zich los te maken
van den geest die het voortbracht en die meende het te kunnen beheersen.
Ik moge dit nog illustreren met een voorbeeld, dat aan eenieder
bekend, maar vermoedelijk nog niet helemaal bekend is, het vaak
besproken gebruik van de atoomenergie. Dit nieuwe wapen geeft niet
slechts de mogelijkheid om met een slag een veel groter aantal mensen te doden, hetgeen slechts een quantitatief verschil zou maken met
den vroegeren toestand, maar het is ook qualitatief iets anders dan
de vroegere middelen tot vernietiging. Door de atoomexplosies toch
wordt, naar het oordeel van gezaghebbende onderzoekers, kiembeschadiging teweeggebracht, en de deskundige conclusie is dan ook,
dat algemeen misbruik van de atoom-energie, herhaald generatie na
generatie, er toe zou kunnen leiden het menselijk genen-stelsel, den
grondslag dus van onze erfelijke kracht, te vernielen op een wijze dat
herstel niet meer mogelijk is. Dit is erger dan het ineens wegvagen
van een groot aantal mensen, het is een heimelijk, immers recessief,
en mogelijk eerst na vele generaties werkende ondermijning van het
mensengeslacht, tot slot voerend tot den z.g. genetischen dood. Dat
de menselijke vinding zo ver gekomen is, dat men het in zijn macht
heeft aan den homo sapiens zijn toekomstmogelijkheden te ontnemen,
tekent de impasse van den geest, die in staat blijkt te zijn de natuur
in haar meest wezenlijke grondslagen te frustreren.
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Bij de hiervoren besproken verzwakking van den aanleg, samengaand met een meer en meer topzwaar wordende traditie, krijgt het
persoonlijk eigene tegenover het ontleende in denken en voelen minder feitelijke betekenis. Deze ver-uiterlijking lijkt een belangrijk psychologisch moment in de laatste generaties. Vooral wanneer datgene,
wat men aldus kan ontlenen, veelvormig en soms onderling tegenstrijdig gaat worden, krijgt het gehele tijdsbeeld iets labiels, of anders
uitgedrukt een hysterische tint met alle gevaren van dien, zoals het
overwoekeren van den realiteitszin door een wereld van voorstellingen of phantasieën, een slechts partiële kijk op de dingen, een gemakkelijk wisselen in gevoelens en denkbeelden, onechtheid in de verhouding tussen het uiterlijke en bewuste gedrag en de diepere gronden
daarvoor.
Het hysterische karakter gevoelt zich, zij het ook onbewust, innerlijk onzeker. Eenzelfde onzekerheid overkomt in dezen gedachtengang den modernen mens, en in deze gemoedsgesteldheid vertoont
hij een verhoogde neiging tot projectie, d.w.z. hij brengt zijn innerlijke belevingen en spanningen onder in iets buiten hem, wat dus in
het onderhavige geval wil zeggen, dat hij, in zijn onmacht de steeds
meer omvattende structuren te beheersen, zijn houvast zoekt in dingen welke hij aanwezig acht in de geestelijke buitenwereld, in denkbeelden, stelsels, leuzen, personen, al hetgeen voor hem overigens al
even weinig doorzichtig kan zijn als die structuren zelf, en evenzeer
liggen kan buiten het eigen geestelijk bereik. Dit vormde aldus den
voedingsbodem voor de moderne mythe. Waar zoals gezegd gevoe
lens van onmacht en onzekerheid de tendentie tonen de agressieve
neigingen te versterken, daar is het begrijpelijk dat de hierbij ontstane projecties verband hielden met een ideeënwereld waarin die
agressie een bevrediging kon vinden.
Op een drietal factoren, welke de hysterisering van den modernen
mens bevorderen, zou ik hier willen wijzen.
Vooreerst is het wederom de techniek, welke den hedendaagsen
mens hier in zijn zwakke plek aantast. De middelen, waardoor hem
denkbeelden van buiten af gesuggereerd kunnen worden en de nabootsing de plaats kan innemen van het eigene, zijn enorm toegenomen. De
luidspreker, de film, de radio, die in ruimen kring een bewustzijnsvernauwing kunnen geven zoals vroeger een oratorisch talent het slechts
voor een luttel aantal toehoorders vermocht, het zijn even zovele banale technische verschijnselen, maar met dat al gaan zij meer en meer
massapsychologische gevolgen teweegbrengen en den mens kneedbaar
maken, hem onttrekken aan zijn innerlijke en ook aan de uiterlijke
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realiteit. Op zuiver uitwendige gronden is dus reeds de mogelijkheid
van hysterisering van de massa belangrijk toegenomen.
Voorts doet zich in sterkere mate voor een vergeestelijking van de
macht. Wij leven in een tijd waarin men niet meer gedwongen wil
worden door de physieke macht van de overheid, maar waarin men
zoveel mogelijk de eigen overtuiging in de macht belichaamd wil zien.
Wil iemand dus tot de macht komen welke de huidige vrijheidslievende mens nog genegen is te aanvaarden, dan moet hij zijn streven
naar macht kleden in een aan beginselen ontleenden ideologischen
vorm en trachten aldus de geestelijke situatie te beheersen.
Dit hangt wederom ten nauwste samen met het verschijnsel van
de democratisering van de macht, waarbij dus deze macht bereikt
wordt via den volkswil. Wil men dezen laatste winnen, dan moet
men dit doen met middelen die bepaaldelijk ten opzichte van de grote
massa effect beloven.
Deze gehele situatie roept, uiteraard niet steeds maar toch met een
verhoogde kans, als leider dat type naar voren waarin de wil tot
macht en het vermogen een voorstellingswereld in het leven te roepen, welke de massa fascineert en haar zo nodig allerlei realiteiten
kan doen vergeten, samengaan. Anders gezegd : verschillende belangrijke en voor de laatste generaties typerende factoren werken
samen om leiders naar voren te brengen die het z.g. hysterisch karaktertype vertonen, welk type, zoals de psychologische samenhang
meebrengt, juist bij uitstek geschikt is om de volgelingen te hysteriseren.
Dat derhalve een figuur als Hitler, die ongetwijfeld een hysterische
persoonlijkheid was, het Duitse volk, dat op dit punt in het bijzonder
ontvankelijk blijkt te zijn en bovendien in het bewuste tijdperk reeds
in een labielen toestand verkeerde, met het arsenaal van de moderne
techniek hiervoor genoemd, wist te brengen tot waar hij het gebracht
heeft, is niet een toeval maar een voorzienbaar resultaat van medewerkende factoren als de hier besprokene. Dit brengt dus mee dat
het experiment, zoals door Hitler genomen, onder de nu eenmaal gegeven omstandigheden voor herhaling vatbaar lijkt.
Dit laatste brengt mij nog een ogenblik op het terrein van de criminologie. Evenals men hetgeen er geestelijk met den mens gebeurt
noodzakelijkerwijs in steeds groter verband zal moeten zien, zo zal
men ook het verschijnsel van de criminaliteit niet slechts moeten bezien in zijn individuele aspecten, wat in een samenleving de ene persoon misdoet tegenover den anderen, maar daarnaast vooral ook oog
moeten hebben voor de criminologie-in-het-groot, de macrocrimino-
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logie, waarin factoren als de hier besprokene een overwegende rol
gaan spelen.
Het heeft dan ook weinig zin alleen stil te staan bij den individuelen dader met zijn aanleg beneden het gemiddelde, zonder oog te
hebben voor de omstandigheid, dat de onwil of het onvermogen van
de beter aangelegden om voor een voldoende nakomelingschap te
zorgen dit gemiddelde bij voortduring in gevaar brengt, aan den ondermaatsen mens steeds meer voet geeft, hetgeen voor de Westerse
cultuur het schot in den rug betekent.
Het heeft evenzeer weinig zin alleen het verloop van de gewone
economische criminaliteit na te gaan of zich te verheugen over de
daling van de gewone agressieve criminaliteit in de laatste generaties, zonder zich tevens rekenschap te geven dat bepaalde massapsychologische factoren, zoals hier besproken, rakend dus de zich
ontwikkelende geestesgesteldheid en haar gevolgen, deze individuele
criminaliteit in belang geheel kunnen overvleugelen. De ten onzent
berechte oorlogsmisdadigers geven hiervan een voorbeeld. Dat zij,
die van de hier nagegane grotere mogelijkheden het geestelijk avontuur te doen vastlopen, misbruik hebben gemaakt door het geven
van verkeerde leiding, hiervoor verantwoordelijk worden gesteld in
Nurnberg en elders, betekent ook voor den criminoloog een nieuw
begin.
Wanneer wij thans tot slot overzien hoe het avontuur van den
geest ons in bepaalde opzichten in een impasse heeft gebracht, de
opgebouwde traditie topzwaar schijnt te worden voor het biologisch
substraat, in het bijzonder de techniek zodanige afmetingen gaat aannemen dat de homo faber dreigt te bezwijken onder zijn instrument,
dan komt vanzelf de vraag op, of verwacht mag worden dat een toekomstige ontwikkeling van de besproken factoren de gerezen moeilijkheden, vooral het oorlogsgevaar, zal weten in te perken. In de
voortgaande ontwikkeling van de techniek en alles wat daarmee samenhangt zal uiteraard moeilijk verandering zijn te brengen, en men
kan slechts gelaten afwachten welke verdere divergenties of nieuwe
destructiemogelijkheden hieruit zullen voortkomen. Wat betreft het
aanleg-niveau kan men zeggen, dat de mensen de ontwikkeling daarvan in zekeren zin zelf in handen hebben, doch de daarbij gebleken
tendenties geven weinig hoop. Slechts met betrekking tot den inhoud
der projecties, welke de mens zich in zijn onzekerheden maakt en
waarin hij een richtsnoer voor zijn handelen zoekt, bestaat er naar
mijn gevoelen nog speling. Van deze projecties zou dus wellicht nog
enig heil te verwachten zijn. Over deze dus nog een laatste woord.
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Tussen den vitalen onderstroom, het driftleven van den mens, en
zijn geestelijken bovenbouw moet uiteraard een zekere harmonie verlangd worden. Bij dit proces van harmonisering wordt de inhoud van
die projecties meer in het bijzonder van belang. Die inhoud behoort
wel tot het meest wisselend bezit van de mensheid, gezien de verscheidenheid in de individuele of collectieve doelstellingen, normen
of idealen en in de projecties welke daarbij houvast moeten geven.
Genoemde innerlijke harmonisering nu zal het best kunnen geschieden door middel van psychische inhouden, welke aan de beide bestanddelen van de persoonlijkheid, die onderlaag in dien bovenbouw,
verwant zijn, welke dus zelf voortkomen uit de affectieve sfeer en
toch een ordenend beginsel in zich dragen. Bovendien zullen zij moeten worden getoetst aan den maatstaf, gegeven door den karakteror
loog H a berlin, dat de zuiverheid, de geestelijke waarde van idealen
eraan kan worden afgemeten, of zij zich richten op een idee, op iets
buiten de subjectiviteit van den volgeling, buiten het persoonlijk
gewicht ook van den leider. Hoe meer het ideaal zelfdiscipline en zelfoverwinning verlangt, de eigen eer of andere egocentrische doeleinden
niet zoekt, des te hoger staat het. Men kan hieraan toevoegen dat, hoe
meer de aan de mensen voorgehouden idealen zich richten op een doel
ver buiten en boven hen, op een zaak welke dient te worden nagestreefd ongeacht het belang — en vooral het stoffelijk belang --- dat
men daarbij zelf heeft, hoe meer zij ook uitgaan van een gelijkheid van
de mensen onderling in hun wezenlijken aard, des te minder kans er
bestaat dat de idealen zullen worden misbruikt om de mensen tegen
elkaar in het harnas te jagen, des te meer ook aldus gerichte doelstellingen de andere, welke wel op onderlinge agressie aansturen, zullen
kunnen temperen, daar toch het binden van de psychische energie aan
bepaalde waarden vanzelf belemmert dat deze naar elders afvloeit.
Het is niet aan twijfel onderhevig dat bij uitstek een bepaalde
projectie, de religie, mits ontdaan van onzuivere bijmengselen van
materiëlen of egocentrischen aard, en vooral bezien in haar affectieve betekenis, aan dezen hoogsten vorm van ideaalstelling voldoet.
Ik noem haar een projectie, aangezien zij, zuiver psychologisch bezien, dus ongeacht haar waarheidsgehalte, hieronder gebracht zal
moeten worden. Met mijn conclusie blijf ik dan echter, naar mijn
gevoelen, ook binnen het bereik van de psychologie.

Guido Geze ll e en de mens
door M. BRAUNS S. J.

Vogelenlied en het geruis van dreven
voldoen geen hart dat luisterde in den hoorn
der mensheid naar de grote stem die zwelt. »

H. ROLAND HOLST.
-

Inleiding

H

ET is enigermate een bedenkelijk geval geworden met Gezelle.
In 1930 bij de honderdste verjaring van zijn geboorte was het
al Gezelle wat de klok sloeg. Thans, in 1949 bij de vijftigste verjaring
van zijn dood, lijkt zijn straalkracht ook wel dood te zijn. Men kan
het betreuren. Men kan pogen een nieuwe belangstelling te wekken
voor den ontegensprekelijk groten dichter. Maar feiten zijn feiten.
En een feit lijkt het wel dat zijn invloed en fascinatie stierven en dat
de uitgave, de jubileumuitgave, zo geleerd en monumentaal, een grafmonument schijnt geworden.
Natuurlijk is de faam en belangstelling van de literaire wereld of
het literaire wereldje nog geen criterium voor de belangrijkheid en fascinatie van een dichter. Een kwajongen, hoe geniaal ook, zoals Rimbaud, geniet meer belangstelling dan die macht en schakering van
groeiende en rijpe menselijkheid die Vondel's werk en persoonlijkheid
is. En nochtans... De mode • in de letterkunde is luimig voor een ironische geestesbeschouwing omdat ze inderdaad zo met luimen en bevliegingen meevliegt. Maar in Gezelle's geval evenals in dat van Perk
en Rimbaud was er toch ook een hele vertedering van aandacht mee
gemoeid omwille van het leven zelf van den dichter, den verborgene,
miskende, vereenzaamde, het slachtoffer misschien van hoge onverschilligheid der kerkelijke organisatie voor een zo gevoelig kind als
een dichter is, een snaar die in de antiklerikale Nederlanden en in
de sferen der medelijdende vrijdenkerij een altijd even grage als
gemeenplaatsige weerklank vindt. Zelfs een H. Roland-Holst die
een overigens heel sterk waarderende bijdrage over Gezelle schreef,
maakt zich niet af van een onbewust superioriteitscomplex waar ze
zijn priesterschap en plaats in de kerkorganisatie ziet als een soort
beveiligingsbehoefte van den dichter die liever schaap in de stille
kudde dan persoonlijkheid was die eigen levensruimte uitbouwde. Er
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is dus wel genoeg smaak van romantiek en problematiek met Gezelle
als mens gemoeid om hem in de eeuwen der eeuwen tot object van een
letterkunde te maken die liever kijkt naar de letterkundige zelf dan
naar de werken. En voorzeker heeft de hemelse Gezelle, met een hemelse humor, geglimlacht om de pathetiek dier vertedering die zich
over zijn aardse levensloop boog.
Grootheid en beperktheid
Als het geval Gezelle nu zo boeiend was, vanwaar de huidige verlatenheid ? Waarschijnlijk omdat de geestelijke behoeften van de tegenwoordige generatie groter en ruimer werden.
Gezelle is een groot dichter, zoals een geleerde een groot filoloog
kan zijn. Maar een groot filosoof of denker is toch menselijk boeiender dan een groot filoloog of een groot mathematicus. Het werk van
de wijsgeer, de denker, de mensenkundige grijpt meer aan en sleept
mee. Tenminste de gelijkgezinden en de bij begaafdheid congenialen.
De eenvoudigen zullen zich meer thuis voelen bij een Gezelle, maar
de vooruitstrevenden naar den geest, de hongerigen naar hartstochtelijker of dieper menselijke spijzen zullen meer hebben aan Hadewych, Ruusbroec of Shakespeare. En er is een geestelijke groei in de
Nederlanden gekomen die in geestesstructuur boven de beperkter eenvoud van de Gezellemens is gaan stijgen, en zich niet meer aan hem
kan vergapen, en alleen welbewust Gezelle kan bewonderen. Als een
bewonderingswaardig, maar een beperkt schrijver verschijnt hij nu.
En die beperking schijnt wel te liggen aan zijn verwaarlozing van het
boeiendste wijsgerig en literair object : de mens zelf. Verwaarlozing
diene men hier goed te begrijpen. Het gaat hier niet om een practische
verwaarlozing van den mens. Gezelle is zielzorgen geweest en heeft
als dusdanig meer liefde en belangstelling overgehad en meer dienende en schenkende liefde aan zijn medemensen betoond dan Vondel
of Shakespeare wellicht. Maar als kunstenaar heeft hij de mensen niet
met diezelfde wijdheid en diepte gepeild en uitgebeeld en het door
hem uitgebeelde van de mensenziel is niet bijzonder opvallend of
bizonder boeiend. En klaarblijkelijk, want ik wil eerlijk zijn, was dit
ook Gezelle's aanleg niet. Men kan in Gezelle's voorliefde voor de
eenvoudige, de welhaast vereenvoudigde en onverwikkelde mens een
welbewuste en beginselvaste voorkeur zien. Maar er is meer. Die voorkeur kwam uit zijn diepste menselijke aard. Gezelle is levenslang
de zoon geweest en gebleven van de eenvoudige volksmens, de tuinier
Pieter Jan Gezelle niet alleen naar het bloed maar ook geestelijk. Men
krijgt zowat de indruk dat zelfs zijn grootse ontdekkingstochten in de
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wereldliteratuur, die zijn leraarschap in poësis zo meeslepend en voor
de sukkelaars of verstarde blokkers zo hopeloos maakten, als de reizen zijn geweest van een bloemenkweker in wildvreemde landen. Niet
zozeer de grootsheid der landschappen, niet zozeer de ziel van volken
en mensen maar de bloemen boeiden hem. Literair gezien heeft hij
zich ondergedompeld in tweederangsauteurs als een Longfellow van
wiens « Hiawadha » hij een geniale vertaling bezorgde. Geniaal om
de echte hovenierszorg aan den tuin der taalplanten besteed en waar
zijn eigen menselijke en dichterlijke grootheid hoorbaar is aan de
muziek. Maar al betreuren de uitgevers van de jubileumuitgave het
dat hij zijn schier onbegrensd taalvermogen nooit aan de vertaling
van een genie der wereldletterkunde heeft besteed, persoonlijk vrees
ik ervoor dat Gezelle dit niet had aangekund. Hij zou wellicht hopeloos aan het woordenpeuteren zijn gegaan, aan het fijnzinnig en geniaal diamantslijpen van détailschoonheden, maar waar zou de flitsing
en de sublieme, scherpe, mannelijk bondige en rijpe zeggingskracht
zijn gebleven ? En waarschijnlijk ook beschikte hij niet over het taalinstrument om dat aan te kunnen. In het algemeen beschaafd voelde
hij zich onwennig. En het lijkt nu eenmaal een feit dat de gemoedstoon van een dialect dat gouwtaal is gebleven, hoe gemoedelijk ook,
niet die van rijpe bewustheid, van verheven mannelijkheid doordrongen toonaard bezit van een door denkers en hogere kultuurkringen geijkt taalinstrument. Men moet maar Gezelle's vertaling van de Goddelijke beschouwingen lezen om gewaar te worden : zo mag een denker
niet schrijven. Het flitst niet. En zo mag een mensenpeiler ook niet
schrijven : het musiceert, maar het spreekt niet door. Shakespeare had
met zo'n taalvoorkeur niets kunnen aanvangen.
Trouwens, hoe men ook over deze beschouwingen moge oordelen,
feit is dat Gezelle's mensenkundige, psychologische poëzie als het ware
wat vernuftig stroef en onmondig is gebleven. Hij schreef een in geheel de wereldletterkunde waarschijnlijk wel ongeëvenaarde natuurpoëzie. Als dusdanig blijft hij een dichter van unieke grootheid en
onvervangbaarheid. Zo sterk is zijn kunnen en zo verfijnd zijn impressionisme, zo evocerend en doordringend zijn natuurbeelding dat
men zich afvraagt of de natuurpoëzie eigenlijk niet met Gezelle begint
en eindigt. Ook de mystieke grootheid, de symboolbeleving van die
natuur als het gesprek van den Oneindige met de mens, het bewonderend dichtkind, speelt als een onmiskenbare en grote muziek, een
levensfluidum van geheimzinnige schepping doorheen dit weergaloos
verfijnd natuurbeleven en uitbeelden. Maar al is dit beleven groot,
men kan het moeilijk groots noemen. En het lijkt wel alsof de schep-
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ping en de Schepper aangevoeld worden met de ietwat schuwe, détailzoekende, schalks-volkse en gevoelsonhandige kleinaandacht van de
typische volksmens. Geen avonturier is het, geen wijsgeer of Paulinisch theoloog die door het landschap reist, maar Gezelle de zoon van
den tuinman. Naar bomen, bloemen en bladeren, naar vlinders en
muggen en vliegen zoekt hij in het landschap ; maar is hij wel gevoelig geweest voor de atmosfeer van het landschap, de volle ruimte, het
ademen van de lucht en de zee ? De grote atmosferische aanvoeling
van Gorter's Mei is in Gezelle's reeksen na reeksen van kleinere gedichten nooit zo uitgebeeld geraakt. En wellicht kunnen we aldus toch
weer in zijn natuurpoëzie iets van die beperktheid waarnemen die zijn
menselijkheid minder fascinerend maakt.

De Gezelleconjunctuur.
Gezelle heeft tegen zijn levensavond en even na zijn dood een uiterst
gunstige conjunctuur gekend : we zouden ze de fragment-conjunctuur
mogen noemen. Wij zijn daar trouwens nog niet doorheen geworsteld. De grote hoop der critici, al roepen ze om grote werken, staat
uiterst schichtig als dit grote nu eens op hen afkomt. En uit een soort
onwennige verlegenheid warmen ze nog maar eens de slagwoorden der
Tachtigers op van plastiek, oorspronkelijke beeldspraak en zelfs
o herlevende pruikentijd, van duidelijke verstaanbaarheid ! Dat in
de poëzie b.v. een bundel waarlijk als geheel moet doorgewerkt en
doorgelezen worden, schijnt bij velen een bovenmenselijke taak en eis
die ze bepaald gemelijk en kregelig maakt. Zoals de Tachtigers zitten
ze nog met een bloemlezersmentaliteit behept en doen graag hele bundels cadeau voor één vers waar ze in vallen om vaak even willekeurige
als wispelturige redenen.
Het gezoek naar « zuivere poëzie », liefst versregel na versregel,
heeft de hele bloemlezingshalstarrigheid eerder verergerd dan verbeterd. Nu, aan die behoefte van poëzie bij kleine slokjes, « dropke
na dropke », kwam Gezelle buitengewoon tegemoet. Een bundel bouwen heeft hij nooit gekund. Maar zijn dichtkunst bestaat uit fragmenten die een Vondel nooit zo schitterend had kunnen schrijven. En de
Tachtigers zijn vaak de aanbidders geweest van het schitterend fragment, de liefkozers van één scherpbeschrijvende versregel en de beluisteraars van een paar klanknabootsende experimenten. De taal op zichzelf is hun een bijna krankzinnig vereerde en verheerlijkte wezenheid
geworden en zo vonden ze alzijds het wonder van Gezelle. Voeg daarbij dat de strijdende Vlaamse katholieken nu eens een dichter naar
hun hart, en men zou soms willen zeggen naar hun bravemensenfor-
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maat hadden gevonden en dat vele brave mensen in Gezelle de grootheid van de simpele mens en dus ook hun eigen grootheid verheerlijkt
zagen. Tenslotte voelen velen zich nogal erg ongemakkelijk in de
« moeilijke » poëzie, en die van Gezelle was nu eens eindelijk « gemakkelijk ». Er bestaat zoiets als een weerwraaksmentaliteit, zelfs van de
allerbeste en allerbraafste mensen, op al wat hoog en moeilijk is. « Kijk
eens dat is toch ook echte poëzie en dat is tenminste eenvoudig. » Men
voelt het verborgen verwijt aan het adres van de hoogvliegers in volle
vlucht of vertrekkensklaar. Misschien kon die laatste soort van onnavolgbare luchtkunsten weerhouden worden I Gezelle, daar kon men
aan en bij en misschien kon men hem even gemoedelijk navolgen. Zelfs
Kempenaren probeerden bloeiende twijgen en stille heiden in WestVlaamse literatuurtaal na te tekenen. Soms met verrassend goede re
sultaten en al die oefeningen hielden heel zeker dit goede in dat het
juiste, rake, onopgeschroefde woord de rhetoriek van Bilderdijk en
Schaepman kwam verdringen en vervangen.
Alleen moet men niet verwonderd zijn dat die kleinkunst op den
langen duur vermoeiend werd en dat een mens niet levenslang op het
peil blijft van de humanioraleerling voor wie Gezelle soms ideale kost
blijkt. Dit bevat geen kleinering voor de dichter in Gezelle, want geen
leeftijd is eigenlijk gevoeliger voor het wezenswonder der poëzie op
haar zuiverst dan die jongelingsjaren. Maar de jeugd voelt wellicht
ook evenveel voor metaphysische levensbesef f ingen, voor een soort
geheimzinnige, romantische, veroneindigde levensgrootheid, voor het
sociale, het opstandige, het wereldomwentelende ; en de rijpere man
voor de mensenkunde en mensenpeiling ; en hier liet Gezelle's poëzie
geen bevrediging. We beleven nu, na een soms dolle en eenzijdige
Gezelleverheerlijking, de afzijdigheid van een generatie voor wie een
grootsere wereld dan de zijne openging. En wellicht heeft men ook
in die vroegere periode onvoldoende het mensheidsbeeld beschouwd
zoals het in Gezelle's dichtkunst wordt geschetst.

De profetische eenvoud.
Zelf is Gezelle een man van eenvoudig geloof en eenvoudig berusten in de traditie geweest. Maar met een geniale macht van voorgevoeligheid heeft hij de moderne ontreddering beseft. Misschien mag
zijn poëzie voor een groot deel als een grimmig verweer beschouwd
worden van de negentiendeeuwse, rustig-eenvoudige, nederige mens
tegen een geest die groots en gevaarlijk was, en de Nederlanden tot
een geestesgroei en inspanning van nieuwe synthese zou dwingen,
waartegen Gezelle, die geen denker was, niet opgewassen bleek.
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Een gewoon volksmens zou dit nieuwe ternauwernood voelen komen. De geniale volksmens die Gezelle was, de dichter, de artist die
een voorhoedemens in de kunst was geweest en een meetrillende met
de artistieke luchtstromingen soms jaren vooraf, was een bezetene van
voorgevoelens hoe het in Vlaanderen zou gaan worden. Als een echte
profetie, die door staatslui grondig en dagelijks mocht overwogen wor
den klinken de Tij dkransverzen :
« Het slot van de wereld, tot dat zij vergaat,
is 't heilig geheem van den huwlijken staat,
tot één Sacrament van de zeven
door God in zijn goedheid, verheven.
Verstonden ze 't allen zo gij, Man en Vrouw,
die eerbaar, godvruchtig, oprecht en getrouw,
malkaar voor den Heer zijt gegeven,
om ééns, gij die twee zijt, te leven !
Verstonden ze 't allen, zo wierd heel ons land
een hof, vol van prachtige blommen geplant,
daar God hovenier zou van wezen,
en daaglijks goe vruchten uit lezen. »
(Tijdkrans, Dondermaand ' De kerels, ze waren zo boos en zo bot »)

Niet om de poëzie moet men zo'n verzen allereerst lezen, maar om
de mens Gezelle en zijn houding tegenover de mens te ontdekken.
Bijna als een kultuurhistoricus of wijsgeer staat hij tegenover de mensen die zijn gedachte in de begrijpelijke eenvoudige taal van den onderpastoor rijmt. Hij voelt aan dat een beschaving het veiligst en vast
staat op de vaste natuurordebeleving en het geloof van de gewone,
eenvoudige mensen. De eenvoudigen die zijn zielsgelijken zijn. En van
wie hij de klassieke liefdes en verbondenheden met algemene formules
beschrijft. Familie, volk, hier het Vlaamse volk, het Godsvolk, God.
Als een gevaarlijke vijand van die natuurordening of bovennatuurlijke maar in alle geval goddelijke ordening verschijnt « de Staat ».
Het nieuwe afgodsbeeld de Staat, als hij het daarover heeft wordt hij
grimmig ! Met reden zouden wij denken, die totale oorlogen, totale
politionele bemoeialzucht en staatsalmacht leerden kennen !
En ook zijn er gedachtenstromingen van ontkerstening en menselijke hoogmoed die deze ordening bedreigen. Al van in de Dichtoefeningen horen we zijn vermaan en verweer en het komt in zoveel gele-
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genheidsgedichten weer op en met de grimmige spotlust van de volksmens die geen schakering kent, en die tegelijk verbazend raak ziet :
'k Zie één verandering :
de mensen lopen heden,
al 't gene omhogehielp
onachtzaam afgesneden,
hun hoofd omlegewaards
ten nieuwen val bereid,
den nieuwen afgrond in
van hun hooveerdigheid !
(17-9-1896.)

« Al 't gene omhogehielp onachtzaam afgesneden », dit bevat in
profetische kiem wat veertig jaar later de dichteres van het socialisme
in haar lekespelen schrijnend zou betreuren. Misschien zou een wijsgeriger en milder aangelegde geest dan Gezelle met een onspeurbaar
weemoedsgemonkel hebben toegezien en gezegd dat mensen hulpeloze
ervaringswezens zijn die eindeloos moeten beleerd geraken aan eindeloze stoten tegen de ruige muren der werkelijkheid. Maar zo'n kijk
vereiste wellicht de mildheid van een machtiger geest, van een geheel
in God levende, mystieke geest. Al heeft Gezelle in zijn leraarstijd
prachtig, of liever eerder gemoedsdiep, de rouwmoed van de broze,
ondankbare mens aangevoeld en vertolkt en de Goddelijke ontferming,
nooit lijkt hij de mystieke macht en mildheid te hebben bereikt van
die andere priester, de zalige Ruusbroec, die vanaf zijn eerste werk
« Van den rijke der gelieven » aan het spreken was uit de diepten der
Goddelijke vanzelfsprekende mildheid :
« Deze mense die vol caritaten es ende goedertierenheiden, hij es
gelijk Gode na godlijker nature ende ook na zijnre mensheid. Want
na zijnre godlijker nature es Hij zo genadig ende zo goedertieren :
wie dat Hem roert ochte gerijnt, Hij vloeit over in allen gaven ; ende
Hij es vol compassieën ende mildigheiden want Hij heeft geschapen
ende gegeven hemelrijke ende eerdrijke met al den creaturen die er
binnen zijn den mense te dienene, op dat hij Hem getrouwe zij. Ende
Hij heeft Hemzelven geloofd (= beloofd) in onbegrijpelijker vroude
(= vreugde) op dat er hem de mense toe keren wilt. Hij es langbeidende ende verduldig na keer des mensen, ende lijdet ende gedoget
menigvuldige kwaadheid ende ongerechtigheid der mensen in groter
zachtmodigheid. » Alleen reeds aan de serene en rustige, verhevene
muziek van dit proza hoort men hoe de Goddelijke Oneindigheid de
geest van Ruusbroec heeft ingepalmd en al het wereldkwaad als een
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nietige geschapenheid wegstraalt voor den kalmen glans van zijn milde
Onmetelijkheid. En toch is Ruusbroec --- maar dat spreekt vanzelf
daar het gebeurde met een mystieke en Goddelijke helderziendheid —
veel dieper en subtieler in de mensenpsychologie en haar diepere zondetypologie doorgedrongen dan Gezelle. Maar Gezelle heeft die mystieke beleving niet bereikt. Hij reikte niet uit boven het vroomheidsbeleven van de eenvoudig-vurige kristenmens, wat al heel schoon is,
tussen haakjes gezegd, maar niet die diepere en grondiger beleving
van liefde tot de hoge Drievuldigheid en tot de mensen is, zoals die
uit het werk onzer grote Middeleeuwse mystieke schrijvers aanklinkt.
Tot in zijn religieuze dichtkunst toe blijft Gezelle dan de gezegende
vertolker van de eenvoudige. En dat is merkbaar aan het peil en de
klank van zijn liefde voor de mensen, want liefde tot God en liefde
tot de mensen zijn één, en zoals men geen eigenlijke mystieke Godservaring bemerkt bij Gezelle zo voelt men ook niet die serene, rustige,
barmhartige mensendoorgronding aan welke uit Ruusbroec tegenstraalt. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Gezelle de eenvoudigen als
tiet ware te braaf heeft opgevat en nergens blijk geeft van die feilloze
mensenkijk der diep-geestelijke mensen welke bij de eenvoudigste zielen de geniepigheden en duisterder roerselen doorzien :
« Goenavond, Jan;
goenavond, Joos ;
goenavond, al te zamen :
tot morgen ! Smake
uw eten, en...
Zo moge 't wezen ! Amen. »
(Rijmsnoer, Goenavond, 22-10-1896.)

is typisch voor dat idyllisch beeld dat Gezelle van de eenvoudigen, van
de landslui ophangt. Maar wat een veten, af gunsten, begeerten, hoogmoed, kwaadspreken en geniepigheid achter de goenavonden en goemorgenden van kleine steden en dorpen verborgen liggen schijnt hij,
als dichter tenminste, te hebben voorbijgezien. En ook de verfijnde
smarten, verduldigheden, vreugden en hoogheden der ziel die in zo'n
eenvoud schuilgaan. Hij ziet de eenvoudigen juist in het schier uiterlijke eenvoudsmoment en bijna meer als een folklorist dan als een
psycholoog. Men zou met een lichten glimlach kunnen zeggen dat hij
de mensen zag zoals ze de ideale parochianen zouden zijn voor een
pastoor die een echte, argeloze brave mens is : braaf, rustig, werkzaam,
trouw ter kerke, met een paar leuke eigenaardigheden of kleine gebreken, en die, als er al iets bozers of subliemers in hen zou omgaan, het
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zorgvuldig zouden verbergen om hun brave herder geen psychologische schok te bezorgen.
Bondigheids- en humorpsychologie
Méér dan nadrukkelijk beschreven heeft hij de rijkheid van de eenvoudigen geuit, omdat hijzelf een geniaal-eenvoudige was. En het
wordt hoog tijd, in onzen tijd van nodeloze verwikkeling, de kracht
en het evenwicht van de grote eenvoudsmens te peilen en te verheerlijken, die Gezelle was en zoals Gezelle hem zag.
Want er is veel meer mensenpeiling en psychologie in Gezelle dan
men tot hiertoe heeft laten uitschijnen. En met een geniale flitsing
komt die peiling op.
De twee en twintigjarige Gezelle is seminarist en theologiestudent.
Hem bereikt het nieuws van het overlijden van een wichtje, amper
zeven maanden oud en zoontje van een eenvoudige barbiersfamilie
van Roeselare met wie hij in zijn leerling- en portierstijd bevriend was
geworden en met de macht en bondige eenvoud van de grootmeester
schreef hij, de twee en twintigjarige :
« Een kind ontsliep :
wie anders weet
als moeders herte ervan,...
Waar heeft hij dat aanvoelen van de moeder vandaan ? Die eenvoud die recht naar het hart van de psychologische toestand gaat ?
Die zo naakt, eenvoudig en diep het eeuwig-menselijke, het eeuwigmoederlijke raakt.
Men zou aldus eens al de zielgedichtjes van Gezelle opnieuw moer
ten lezen om te zien hoe hij de mens met de pennetrek van de grootmeester in een paar lijnen neerlei bij wat de moderne existentialistische
wijsbegeerte als het grens- en gunstgeval beschouwt om de wezenlijke
mens te schouwen : het grens- en gunstgeval van de dood. In een paar
rijmen geeft hij het wezen van de hele levensroman van de echte
moeder :
« Mijn kinderkens, ik heb u al
dat geeflijk was gegeven :
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde, en ook mijn leven !
God spare u nu ! Ik ben verlost
terwijl 'k uw broerken baarde,
van 't leven dat maar lijen en was
voor mij, en wee op de aarde !... »
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Tot zelfs de, trots al de christelijke levensmoed, klaagvolle overdrijvingsgeneigdheid van de dapperste vrouw die haar leven vooral
als smartelijk ziet, werd hierin neergelegd, iets van wat hij zou noemen : « van vrouwelijk misbaar » in tegenstelling met « van mannelijk
verdriet » uit het Borelingske. (Ri jmsnoer 6-10-1896.)
Zoals bij de aanvang van de dichtkunst bij de volken ligt de mensenwijsheid en mensenkunde van Gezelle in de didactische spreuken
gecondenseerd. Soms van een soort fatalisme vol volks gezond-verstand dat weet hoe over alle twist en droefenis heen het leven doorgaat :
« eten en vergeten
mens en meze moet. »
(Rijmsnoer Mezen, 10 1 '97.)
-

-

Meest misschien heeft hij die didactische mensenpeilingen gedicht
vanuit de evenwichtige en schampere, wantrouwige humor van de
volksmens voor alle grootdoenerij. Dat had hij van meetaf en wellicht
is voor sommige zelf ingenomen neo-humanisten Gezelle zo voorwerp
van vergetelheid geworden omdat zijn stekeligheid zo ongenadig de
ballonnetjes van hun zelfbelangrijkheid zou plat prikken. Ze passen
tegenover hem zowat de leuze toe van « doorgaan en vergeten » om
zijn « eten en vergeten » eens toe te passen. Wat een steek schuilt er
niet in dat kleengedichtje van den dertigjarige leraar :
« Vele mensen zijn in nood,
vrezen vuist noch val noch stoot,
schrikken zelfs niet voor de dood,
spreken vele en liegen groot,
en doorlezen zware boeken,
om te leren... nesten zoeken ! »
Het is misschien wel een van de soms niet geringe euvelen van de
hoog en diep en alzijds ernstige Nederlandse mensen dat het hun wat
aan humor ontbreekt. Op dat gebied zijn de Engelsen ons voor en
wellicht heeft die Engelse humor ook de Engelandkenner, die Gezelle
was, in zijn eigen Vlaamse leutelust en spotgeestigheid versterkt. Al
lijkt die drastischer, snijdender en spottender dan de veel meer geestige en aristocratisch verfijnde humor van de beste Engelse schrijvers. Gezelle heeft wel niet die gechargeerde spot van Dickens, maar
het luchtig indirecte van een Swift heeft hij voor de rechte aanval
geruild onder de goedsmoedse vorm die hij bij de Vlaamse volksmens
zo gemakkelijk in een spreukvorm aanneemt, of met de grimmigheid
3
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soms van de volkspredikant. Op dat gebied is de Dollemaand uit zijn
Tijdkrans typisch. Het doorloopt ongeveer alle toonaarden van satire
op den mens, al lijkt voor de volkse humor en het rake der spreuken
zijn « Vroeg... » vers het verblijdendst markante. Daar staan prettige
en prachtige vondsten in als :
« Vroeg : « Mijn engelke ! » Ei, 't is wel,
sterft het in geen duivelsvel !
Vroeg : « 'k Ben Vlaming ! » hand op 't herte.
Nu ? Een franse tuimelperte
Vroeg was 't Geevaert, milde en breed,
die nu vrek Van Houthem heet.
Vroeg en zult ge 't vier niet blussen,
speelt er minne of munte tussen. »
Zo ook zijn de laatste voltreffers van zijn Rijmsnoervers « Enne... »
in hun genre overprachtig :
« 'k Ben democraat en flamingant »
God spare ons van de weerga, want,
den vogel aan zijn veren, enne...
den boom ik aan zijn vruchten kenne.
« 't Gelove staat op mij gestut,
en, ware 't niet van... « Tut, tut, tut :
den vogel aan zijn veren, enne...
den boom ik aan zijn vruchten kenne ! »
Aan de vruchten van den Gezelleboom kan men hier ook de onvervalste Gezelle kennen, die door zoveel romantische en zalvende gemoederen voorbijgekend is geworden ! Misschien zou men zo'n verzen
op rekening van de gemelijker oude dag willen zetten, maar ook de
dertigjarige leraar beschikte reeds over die volkse spotgeestigheid ;
zoals zelfs al blijken kon uit de hele toonaard van het gedicht op de
opgemaakte vogels uit de Dichtoefeningen. Al lijkt zich die spotgeestigheid met de jaren te hebben ontwikkeld.

De mensvervreemde
De mens in zijn trotsheid en verwikkeling heeft nooit op erg goede
voet gestaan met Gezelle. En het lijkt wel of die onwil om de mens te
peilen in zijn poëzie als het ware uit een tweevoudige zielsbron voortkomt. Een religieuze en een afweerreactie van het schuwe in hem.
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Op de keerzijde van het blaadje papier schreef hij :
« Gelukkig die Gods woord aanhoort,
gelukkig die 't bewaart, al waar't
zo zwaar als 't Abraham vernam,
wanneer hij 't welbeminde kind,
zijn enig, ging, op Gods gebod,
gaan slachten met bereid-zaamheid I »
En op 8 Oogst was zijn woedegevoel verdroomd tot een stemming
van eindeloos zingende weemoed :
'k Hore tuitend hoornen en
de navond is nabij
vormij:
kinderen, blij en blonde komt,
de navond is nabij
komt bij :
zegene u de Alderhoogste, want
de navond is nabij
komt bij :
'k hore tuitend hoornen en
de navond is nabij
voor mij !
De kleengedichten van Goethe zijn m.i. maar klein tegenover die
weemoedige en schrijnende schoonheid, waarin een van de edelste
eenvoudsmensen van een groot en kristelijk volk zich bondig en onvergankelijk doordringend uitsprak. Indien Gezelle een bundelbouwer was
geweest als Henriette Roland Holst of van de Woestijne dan had hij
deze verzen als een heerlijke en weemoedige finale kunnen bijeenbrengen voor de meest menselijke en psychologische bundel die hij
schreef, de Gedichten, Gezangen en Gebeden, en waarin hij o.m. als
de dichter van de beschermende, zielzorgende en kinderlijk-open
vriendschap verschijnt waarvan « Dien avond en die roze » de meest
verfijnde dichtbloem is.
« Gelukkig kind, dat ligt en laat geworden
al 't geen den mens zo driftiglijk beroert ». Het dichtkind Gezelle
was in Roeselare aan het openbloeien gegaan voor de menselijke en
mensgerichte poëzie evengoed als voor de God- en natuurgerichte.
Maar het kind kwam tegelijk tot het besef dat het niet thuishoorde in
die verwikkelde wereld van de geniepige afgunst, tegenstand, zalvende
diplomatie en losschakelingsmanceuvers waardoor hij eerst van poësis-
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leraar tot leraar in de taalbijvakken werd om eindelijk verplaatst te
worden. « Ben ik het nog die minne al die mij haten, » wordt door
Dr. Allossery als een weerklank gehoord in dat gedicht der troostende
genade : « Blijdschap » van de spot en antipathie van sommige mede
leraars... In alle geval kunnen we de indruk niet ontgaan dat de reactie
van de grotemensenwereld Gezelle voorgoed heeft verstoten naar de
gebieden van het kind « dat ligt en laat geworden ». Hij had genoeg
gekregen van « den mens » en hij dook onder en ging schuil in de
wereld der eenvoudigen.

De voØnnaar
Van eenvoudige mensen heeft een genie niets te vrezen. Eenvoudigen zijn eenvoudig in hun liefde en bewondering. Nijd of afgunst
komt bij hen niet op. Zij konden gerust de kunst, de dichtvaardigheid,
de geleerdheid van hun kapelaan bewonderen, want ze hoefden zich
daarin met hem niet te meten. En ze hadden daarbij, wel niet in die
geniale maar toch in goede mate, de eenvoud die het genie kenmerkt.
En de verfijning van de ambachtsman of de zielsverdieping die het
klassieke mensenleed van verlies der dierbaren brengt, de gelatenheid
der armoede of het vanzelfsprekend Godsvertrouwen maken hun zielen ontvankelijker en begrijpender dan vele « beschaafde kringen »
zouden wanen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat die eenvoudigen
ook soms krankzinnig primair en wreed in hun massareacties kunnen
worden, wanneer ze propagandistisch opgeruid zijn. Maar de tijd
en omgeving waren in Gezelle's leefdagen te rustig en het kwam ook
uit dat het katholieke volk en zijn priester net eender voelden en reageerden op de godsdienstig-politieke strijd met het vrijdenkend en
maconiek liberalisme. Men kan zelfs in Gezelle's gedichten over de
schoolstrijd en de liberalen de klank horen van die elementaire vechtlust van het volk, zoals men, ook in zijn soms vreemde opvattingen ^-het Hollands een protestantse taal, het algemeen Nederlands bedenkelijk verwant met de « liberalen » ---- de schakeringsloze, zonderling
bevooroordeelde vereenvoudigingsneiging van het volk kan waarnemen. Van dat standpunt uit blijven heel wat hogere kringen kultureel
gezien « volk ».
Die éénvoeling met het volk der eenvoudigen, kwam natuurlijk nog
uit een andere geesteshouding voort dan de verschuwing voor de
« mens ». Die éénvoeling is typisch voor jezus, de Zoon Gods en
Godmens, die kinderen en eenvoudigen verkoor en daarmee de Goddelijke voorkeur voor hen uitte en symboliseerde. Hijzelf was trouwens werkman geweest, schier heel Zijn leven op aarde. En in heel
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de zielzorg van het Godsvolk blijkt de drang om eenvoudigen en kinderen, om de grote hoop der mensen bij te houden, zich aan te passen,
niet te hoog en moeilijk te zijn, het diepe en Goddelijke in volks-eenvoudige woorden en bevattelijkheid te vertolken. Door zijn priesterlijk
ambt werd Gezelle aldus in zijn eenvoudsneigingen versterkt, in de
veroverende en apostolische aandrift tot uitbreiden van het geloof wat
in zijn missieverzen tot uiting kwam en tegelijk de romantiek kerstende
van de voorkeur voor het wildverre en wildvreemde. Van daaruit ook
kan men zijn Hiawadha-belangstelling andermaal bekijken vanuit de
missieromantiek van een avontuur bij de Roodhuiden ! Voor zichzelf
had hij gedroomd van zielzorg in Engeland. Gelukkig voor onze literatuur en waarschijnlijk ook voor de wereldletterkunde bleef hij in
Vlaanderen. Bij zijn eigen natuurlijk volk, dat hij zozeer in zijn volksaard aanvoelde en beminde dat hij weerom dat oud-testamentische
ging benaderen van de versmelting van het natuurlijke en het bovennatuurlijke, uitverkoren Godsvolk, en zelfs van het landschap waarin
het leeft. De Leie werd de Jordaan en een Vlaamse bruiloft doet hem
denken aan Kana en Palestina en Vlaanderen wordt het :
« o Heilig Vlanderen, waar
is 't land dat nef f ens u mag staan,
of u. geleken zijn, als God
de landen telt alwaar 't zijn volk
en Hij nog Meester is en Koning ende Keizer ? »
(De zang der bruiloft in Ged. Gez. Geb.)
Misschien ware het goed hier terloops aan te merken hoe die
veelgeprezen eenvoud van Gezelle eigenlijk de Goddelijke eenvoud
benadert en geen armoede maar een alles-synthetiserende veelzijdige
rijkheid is, die in haar dichterlijke en evangelische kracht de zwaarwichtige zelfgenoegzaamheid van zoveel theologen, politici, sociologen
en andere versnipperingsverschijningen en verschijnselen overstijgt en
bindt. Als men bedenkt hoezeer de geestelijkheid en de politieke wereld in Vlaanderen gezwoegd hebben op de oplossing van Vlaamse
en katholieke beweging e.d., die Gezelle spelenderwijze in zijn poëzie
samenzingt en uitzingt, dan voelt men aan hoeveel juistheid ligt in de
eerbied van het volk voor de mens die dichter en priester is, die magische als een kind spelende en de levensvolheid van God en heelal en
mensheid spellende kracht. En hoe men ook dreigt zo'n dichtkunst
onrecht aan te doen door haar alleen zuiver « literair » te willen
schatten. Alle dichtkunst moet men toch, om haar volle zelfs literaire
waarde te schatten, benaderen met de welhaast wetenschappelijk-
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aandachtige mensenpeilende blik die het heelal en mensheidsbeeld
beseft dat er zich vanuit bewuste en onderbewuste synthese-volheden
in uitspeelt en achteloos-rijk uitzingt. Zo kunnen we soms in Gezelle's
verzen zelf een geestelijk zelfportret vinden als dit zielgedicht voor
een confrater : E. H. Van Coillie, overleden 20 juli 1888, een oudleerling van zijn poësis :
Hij, dichterlijk begaafd,
en heeft in al zijn wegen,
maar op het waarlijk schoon
een wondrende oog geslegen ;
en 't, in zijn eigen taal,
beschreven onbeschaamd.
Gods volk lag hem aan 't hert,
hij minde't, en, bekwaamd
als Priester en als Mens,
om met het Volk te leven,
heeft hij getrouwiglijk
hemzelven 't Volk gegeven.
Waarschijnlijk zou Gezelle de werkelijkheid van het Godsvolk, van
de Kerk als uitverkoren volk van God, niet zo helder hebben aangevoeld zonder zijn samenvoelen met eigen volk, zonder zijn verfijnd en
geniaal nationalisme. « De liefde tot zijn land is ieder aangeboren »
was een van de slotaccoorden uit Vondel's Gijsbrecht van Aamstel.
Evenals Vondel is Gezelle de zanger van zijn volk geweest maar de
19 eeuwse West-Vlaming leefde in een andere volkstoestand dan de
17 eeuwse Amsterdammer. Minder Groot-Nederlands dan de schrijver van de Leeuwendalers die het diepste drama onzer volksgeschiedenis, de scheuring van Noord en Zuid, meegeleefd had en niet vergeten kon, leefde Gezelle een ander drama mee : dat van de verfransing van het Zuiden ; kleingeestiger, burgerlijker, want gedragen en
opgedrongen door de kleinelui's ijdelheid van een pronkende en pralende en zelfs nu nog niet geheel uitgestorven negentiendeeuwse burgerij heeft die geniepige volksverzieking de spontane en vechtlustige
onwil van de volksmens Gezelle, in zijn fijnzinnig gevoel voor het
echte en waarachtige en zijn liefde voor de eenvoudige en onvervalste
Vlaamse mens geprikkeld. De liefde tot zijn volk en de liefde tot zijn
taal is ieder aangeboren, had Gezelle Vondel's vers kunnen vervolledigen. Tenminste ieder die geestelijk volkomen gezond is, wat nu
het geval niet scheen te wezen voor allen in zijn omgeving. Misschien
zal Gezelle's strijdpoëzie voor zover ze niet een verheerlijking is

.--^
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van de tot mythische grootheid uiteen prachtige brok dichtkunst !
gegroeide Guldensporenslag, voor latere en in een geheel vanzelf spre
kende Nederlandse lucht levende geslachten een zekere denkinspanning vergen om zich weer in die toestanden te verplaatsen. Een vers
als:
« en laat ze rijk zijn, laat ze kaal,
ze is Vlaams en ze is de mijne ! » klinkt nu al verbijsterend voor wie de taalheerlijkheden van Hadewych, Ruusbroec,
Vondel, Gezelle, Leopold, Gorter en zoveel anderen gedenkt. Is het
mogelijk dat er ooit mensen bestonden ergens in de Nederlanden die
aan de rijkheid van het Nederlands hebben getwijfeld ? Maar overigens is de Nederlandse zelfonderschatting nog steeds zo sterk, en
leeft de huidige generatie nog dicht genoeg bij die bevreemdende tijd
van de verfransing om Gezelle's verontwaardiging aan te voelen, en
het actuele en noodzakelijke ervan ten volle te beseffen. Al kunnen we
nu reeds met vertrouwen de eeuwen tegemoet zien, waarop de geschiedschrijvers met verbazing over dat raadsel van de menselijke
tegenstrijdigheid zullen buigen, dat sommige mensen uit een zo nuchtere bevolking zo'n belachelijk verwoede poging hebben gedaan om
het tegennatuurlijke te verwezenlijken waar het natuurlijke voor het
grijpen lag. Maar dan zal men nog altijd het eeuwig-gezonde van de
dichter verstaan die de zijde koos der onverwrongen natuur, en iets
van die eeuwig-menselijke en klassieke liefde voor eigen volk en taal
zo onvergankelijk uitzong.
Gezelle en het sociale
Als we iets in Gezelle, de zo tijd- en toekomstgevoelige missen, in
zijn mensgerichte poëzie, lijkt het wel de sociale inslag die zelfs bij
de voor individualist al te blind uitgekreten Kloos niet ontbreekt. Als
een schilder met verfijnde plastiek tekent Gezelle « des werkmans
woonsteê » : en besluit :
Open ligt het, aller ogen ;
't waait erdeure en 't sneeuwt erin ;
's zomers zal meter hitte in dogen,
Arm huisgezin !
's winters koude.
(Rijmsnoer, Arm Huisgezin, 31-8-'96.)

Het blijft bij die schone, sprakeloze deernis. Er is geen storm van
verontwaardiging die opvlamt, geen profetisch visioen van een beter
maatschappelijk bestel, geen meevechtende lotsverbondenheid, wat om
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diezelfde jaren de dichtkunst en het leven van Gorter en Henriette
Roland-Host zou bezielen.
« Nooit zal ik slapen
naast de schoonheid.
Maar mijn woon leit
bij eenzame stormkapen,
bij eenzame stormwegen,
waar het gras nat ligt van regen. » zou Gorter
in « Pan » dichten. Was Gezelle, de meer dan zestigjarige, te oud
geworden om nog op die eenzame stormkapen te gaan staan, waar
men de groeiende branding van het proletariaat horen kon ? Misschien
was Gezelle door heel zijn wezen teveel klein-kunstenaar en volksmens om boven de dagdagelijkse anecdotische vreugden en smarten
en boven die wonderbare, eenzame gelatenheid van de volksmensen,
de zwoegers en wroeters, uit te stijgen. Was hij dan als priester niet
opgeschrikt geworden door de Rerum Novarumencycliek van 1891 ?
Wellicht ontmoeten we hier de keerzijde van een eenzijdige aanpassing aan de eenvoudige mensen die uit afkerigheid voor het denkend
hoogvliegen, de machtige luchtstromingen niet waaien voelt die de
geschiedenis van mensheid en beschaving beroeren en zuiveren. Een
gevaar dat vele brave mensen en vele priesters bedreigt. En dat bij
Gezelle zoals bij zovelen door een soort volks en humoristisch kleinconservatisme en wereldverbetering op individuele schaal in veiligheid
omschanst wordt :
Wat helpt het al te denken hoe
de tijd zal rozen baren ?
De mensen blijven mensen, zo
ze vroeger mensen waren.
Nen nieuwen tijd nu dromen ze al ;
zo droomden ze ooit voordezen :
vandage een kwade dag is 't,... en,
't zal morgen beter wezen.
Verbetert eerst u zelven, daar't
en moet en kan geschieden ;
helpt ander mensen volgen, en
betrouwt op God, gijlieden !...
(Leu XXe Siécl... in Rijmsnoer, 14 9 '96.)
-

-

Geef welvaart aan het volk instee van hoon,
Geef 't volk geluk na 't eeuwenlange lijden,
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Dan zullen ze, als ons sterker deel, mee strijden
Voor dees beschaving die der eeuwen kroon.
dichtte Kloos ! (Verzen CIX, reeks II) waaruit meer sociologische en
historische bekommering blijkt dan bij Gezelle, die misschien voorbijzag dat juist de sociale bekommernis en de echt democratische « mystiek » om het woord in een profane zin te gebruiken zoals ze
Gorter's en Roland-Holst's werk doorademde een verruimende verbetering van de klein burgerlijke geest moest brengen. En waarschijnlijk moeten we maar even de herinnering aan hun sociale poëzie
oproepen, om aan te voelen waarom de huidige generatie aan Gezelle
niet meer genoeg heeft, als dichter in volle levensfunctie, de « vates »
de levensspeller, die niet alleen het voor de hand liggende en eenvoudige maar ook het heelalwijde en oneindig-diepe der Goddelijke levensgeheimen in enigszins geëvenredigde visie oproept.
Iets van de « kentering der tijden » is aan de gewestelijke en landelijke voorkeur van de grote en gevoelige dichter voorbij gegaan zonder
dat ze weerklank en gézang verwekte. Alleen schier wat volkse, spotgeestige en humoristische schuwheid voor mens, mensenwerk en nieuwlichterij is, als bij zovelen wat eenzijdig-vrome mensen, de enige en
onvoldoende reactie geweest in zijn dichtkunst. We zeggen in zijn
dichtkunst, want dichter en mens vallen niet altijd samen, en bepaalde
dichterlijke temperamenten zijn niet in staat al het menselijk wijde
en veelzijdige te uiten wat in hen leeft. Gezelle was beter begaafd voor
het lied dan voor de sociale en wijsgerige dichtsymfonie. Maar we
mogen nooit vergeten dat, waar een Henriette Roland-Holst haar
« Feest der gedachtenis » met een paar morele naieveteiten van vrije
liefde versierde, Gezelle zich het lot van gevallen meisjes aantrok en
verschillende vrouwen wier zieleleiding hij waarnam, de raad gaf,
dien ze gevolgd hebben, om zich bij de congregatie van kloosterzusters
aan te sluiten die zich met de heropvoeding belastten. Zo zal er altijd
een niet te dempen kloof bestaan in het Godsvolk der Heilige Kerk
tussen leven en dichtkunst, omdat het gedicht van het leven belangrijker is en krachtopslorpender dan alle gedichten. En het gedicht van
het leven is een hogere kultuur en beschaving dan die in de boeken,
ook in de mooiste literatuur, uiting en uitleving vindt.
Niettemin ondervinden we een licht heimwee dat Gezelle, de zanger
van Vlaanderen, niet tegelijk de zanger van de nieuwe sociale krachten is geweest.
Maar in den loop der tijden, als de sociale woeligheden die we nog
altijd doormaken, tot bedaren zullen zijn gekomen, zal Gezelle, de
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volksmens met de volksmensen, als dichterlijke gestalte, toegankelijker en vertrouwder blijven voor allen dan de grote zangers der sociale
vernieuwing, die uiteraard intellectuele burgers zijn gebleven. En we
kunnen bij H. Roland-Holst in haar Gezelle-essay iets van de weemoed horen van de door stand en opvoeding burgerlijk-intellectuele
vrouw, die er, trots alle goede wil, niet in slaagde, en het wellicht ook
niet beproefde, die volksheid en bevattelijkheid in schoonheid van
dichtkunst te treffen en zo de gestalten van de landslui, de wieders,
de spellewerksters, de vissers, de « berdzagers », de beeksalaverkopers enz. uit te beelden met die typische inleving, waardoor zij in hun
eigen leven waarlijk gebeeld worden door de volkse congenialiteit van
Gezelle de eenvoudsmens.
Ook de kinderen, dat kleine Godsvolk, die heilige Kerk, een beetje
op haar eigen, zoals Faber ze zag, vond in Gezelle de congenialiteit
van het dichtkind en het is niet toevallig dat Gezelle de enige grote
dichter is wiens verzen soms in een bloemlezing voor kinderen terechtkomen.
Gezelle heeft de mens en de volksmens bemind vooral wellicht in
zijn liefde voor de volkstaal. Men vergeet wellicht teveel dat de taal
wezenlijk, door haar wijsgerige wezenheid, geen louter natuurding is
zoals een landschap, een gesteente, een vogel of een bloem. Taal is
wezenlijk « mens », want taal is meer dan klank, taal is woord, waar
denking en gevoelspeil, gemoed en hart en mensengeest in vervleesd
is, of juister nog, dit alles « is ». Wie van de taal houdt, houdt op
een soms onnaspeurbare wijze van de mensen. En langs en door de
taal is Gezelle weer de grote minnaar geweest van de eenvoudigen :
en hij heeft hun ziel en zegswijze in schoonheid onvergetelijk en menselijk onsterfelijk gemaakt. Wellicht is dit het heerlijkst gebeurd in
zijn Hiawathaomzetting. Gekozen heeft hij dat gedicht, dat schier
folkloristisch epos, omdat het het best van al met zijn diepste dichterswezen overeenkwam : de dichter van de eenvoudigen te zijn.
Met een glimlach kan men hier ook wel aanstippen dat Gezelle
twee van de heerlijkste gedichten van zuivere verliefdheidspoëzie in
zijn Hiawatha heeft geschreven, en hierin sterker bleek dan de meer
dan eenmaal gehuwde Longfellow. Volledigheidshalve mocht dat hier
gezegd, omdat heel zeker de huidige poëtische conjonctuur de mens
heel druk op dat erotisch gebied bekijkt en vooral de ontstentenis
aan die mensgerichte dichtkunst als een halve literaire doodzonde
beschouwt.
Maar zoals gezegd kan Gezelle de mens maar goed verdragen, als
hij in zijn eenvoud, zoals kinderen en landslui, zich als het ware ver-
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eenzelvigt met de oorspronkelijke zuiverheid der natuur. De stad is
hem een bevuiling van de natuurschoonheid, een ontmensingsgedrocht.
En als hij de bomen en de groenfrisheid bekijkt, gelijkt hij op de bloemenkweker die wantrouwig de bezoekende mensen beloert of ze met
hun lompe voeten zijn broze kostbaarheden en perken niet zullen
schenden. Ook daar lijkt de zoon van de tuinman weer uit atavistische
diepten op te komen. Zoals de zorg, de geduldige en aldoor verbeterende zorg voor de geringste gedichten, die geduldige liefde van de
volkse ambachtsman, van de kunstenaar in zijn vak, van de verfijnde
bloemist, op het vlak der literatuur weergeeft.
Religieus existentialisme
In de diepste grond geeft zijn soms schier mensenloze poëzie, al
is ze vol van Gezelle's eigen argeloos en kinderlijk volks menszijn,
misschien zijn diepste enigermate wijsgerige kijk op de mens weer.
Gezelle is ook existentialist, eer het woord bestond. Hij heeft zijn
vernietigende, humoristische, we zouden haast zeggen achteloos voorbijziende kijk op de mens en zijn situatie. Met weloverwogen keuze
heeft hij de mens in één van zijn diepste aspecten gezien : nietig voor
God. Waarom zou het dan nog nodig zijn zozeer die mensennietigheid
dichterlijk te gaan gedenken. Is het dan niet juister de mens te laten
wegglanzen in de straling van datgene wat nooit mensenmacht maken
kon : de levende natuur, het kiemen en bloeien van zaden en gewassen :
Het zaad ! het zaad ! het wonder werk,
dat nooit, of waar hij nog zo sterk,
een mens gemaakt en heeft,

(Kerkhof blommen.)
datgene wat nooit door mensenhanden verwrongen of vervalst werd :
O wilde en onvervalste pracht
der blommen langs den watergracht...
die almedeens en zorgloos uit
de hand van heuren Schepper spruit,
door Hem en door geen mensenhand
lag hier een needrig zaad geplant...

(Tijdkrans.)
In zoveel natuurgedichten rijst de mens dan als een wijsgerig en
theologisch vermoede schaduw op, als de verborgene, onbewuste, mogelijke hoogmoed die door de Goderkennende ootmoed weggeschoven
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wordt. En het oude thema dat, evenals het eerste, van af zijn jeugd
aanwezig is, de schuldige, opstandige mens in de schuldeloze Godverheerlijkende natuur komt de oudere dichter nog schrijnen :
Hoe jammer in dit boomgebouw,
dat boosheid ooit geschieden zou,
daar Gij, in ieder blad gebeeld,
o God mij aan mij zelven steelt...
Doch neen ! Gelijk aan 't Bamisblad,
vergunt, o Here, uw dienaar dat
de laatste dag mijns levens mij
de beste en U de schoonste zij !
(Uit Tijdkrans, Bedemaand « M orituri ».)
Dit broze en vergankelijke van de mens, deze gedurige confrontatie
met dood en eeuwigheid is eveneens een van de heerlijkste en hoopvolste dieptebesef f ingen van zijn leven geweest :
« Er zong er toen een, dien dit leven van
zijn blijde bane sloot :
« Ik hope in een beter leven dan
dit leven van de Dood. »
(Het kindeke van de dood.)
die vanuit deze enigszins romantische maar diep-menselijke teleurstelling van de jongere man de peinzende, meedogend priesterlijke en
zelf humoristische schoonheid verwierf van de oude en zelfs door de
roem al omringde dichter toen de beeldhouwer zijn borstbeeld kwam
boetseren :
« Vas figuli » dat zijt ge, o mens,
den eerden pot geslachtend :
bij val of stoot, op eiken dag,
uw endelvers verwachtend...
o Schulpe, waar men later vindt
uw scherven, al versleten,
en zegt eilaas : « de geur is goed, »
of « kwaad » : wie kan het weten ?
Zo dichtte ik, als Lagae mijn beeld
zorgvuldig evenaarde,
en poetste mij, onsterflijk na...
in pottebakkersaarde !
(Rijmsnoer, Memento Homo, 24-10-'94.)
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Zo is, in tegenstelling met de nauwkeurige studie van de zelf ber
langrijkheid van de mens, waarvan de hele moderne roman vol staat,
Gezelle de dichter geworden van de wijze hartstocht der menselijke
ontzinking in en voor de Oneindige :
Hoe kleen, o God, hoe klene,
donker en allene,
ligge ik in dien groten al
van uw licht verloren,
lijk een ongeboren
kind, dat niemand baren zal !
(Tijdkrans, Dagkrans.III.)

Een strofe die door de wijsgeren der existentiele grondeenzaamheid
met een meer — of minder dan wijsgerige verrukking had kunnen
begroet worden ! Toch valt er lichtelijk voor te vrezen dat die verrukking door Gezelle op een vrij humoristische wijze zou zijn onthaald
geworden. Al lijkt een weinig beoefend — humoristisch existentialisme niet alleen veiliger maar misschien ook heel wat dieper dan de
tragische gerechten waarop we zo overvloedig door schwármerische
of cynische buitenlanders werden vergast ! Tenslotte zijn de gedichten, waar Gezelle de nietigheid van de mens tegenover den Oneindige
belijdt, tevens de machtigste mensverhef f ingen in een stille storm van
Godsverlangen. De nietigheid van den mens wekt de humorglimlach
van Gezelle om de onmachtige opgeblazenheid en Godvervreemding
van den negentiendeeeuwse mens ; en het Godsverlangen dat hem
aldoor dieper aangrijpt verleent aan zijn dichtkunst de laatste machtige
accenten die « Ik ben een blomme » tot de kroon van zijn dichtwerk
maken. De mens verkleint in de hoogmoedige Godsvervreemding en
wordt groot in de ootmoedige Godsnabijheid, om in alle grootheid en
verlangensstorm nog het druppeltje te blijven tegenover de zee der
Godheid.
Nog door veel andere gedichten zou dat mensenbeeld dat Gezelle
van de religieuze mens ontwerpt, en de religieuze mensenziel die hij
uitzingt, kunnen geschakeerd worden. En dit ware wenselijk in een
vollediger studie dan deze schets, want pas in zijn houding tegenover
de Oneindige is de mens ten volle in den grond van zijn menszijn en
diepteschakering van gevoel te peilen. Weer zou Gezelle dan verschijnen als de dichter niet van het mystiek begenadigde maar van de
gewone, gemoedsrijke en juiste religieuze beleving van de eenvoudige
katholieke mens.
De kijk van de peilende mystieker en van de dramaturg ontbrak

GUIDO GEZELLE EN DE MENS

47

hem. Het was zijn begaafdheid niet, en wellicht bleef zijn inwendig
leven te eenvoudig van structuur om die diepere synthese te beleven,
de enige, naar het ons voorkomt, die bij de konsekwent c )dsdienstige
mens de vermoeidheidsreactie aan de menselijke onbelangrijkheid, die
de dood van alle literaire inspanning zou dreigen te worden, kan tegengaan : nietig tegenover God en dus met een glimlach verwaarloosbaar, blijft de mens het object van de oneindige, scheppende belangstelling Gods en dus ook de belangstelling en nascheppende studie
van de Godgewijde ten volle waard. Maar men ziet al dadelijk in dat
deze belangstelling voor den mens van een meer dan gewoon en spontaan menselijke, van een weloverwogen Goddelijke, in aanleg mystieke
kracht en helderziendheid wordt. Gezelle heeft hoe gevoelig ook, spontaan-menselijk gevoelig voor de mensen, hun hoogmoed en kneuzing
heimelijk gevlucht in een vlieden naar God, maar minder schijnt hij
dit omzien van uit God naar de mensen te hebben gekend, dat geen
apostolisch verbeteren en bepreken is, maar een beminnen, helderziend
en doorgrondend vanuit de helderziende scheppende en verlossende
liefde der Goddelijke personen zelf. Geen Ruusbroec was hij dus en
geen Calderon --- de Spaanse late priesterroeping —, en geen Tirso
de Molina, de priester, kloosterling en theologieprofessor die de Don
Juangestalte geniaal en onvergetelijk evoceerde en de wereld der literatuur inwierp. Niet aan het priesterzijn van Gezelle dag het dus, hoe
graag ook andersdenkende en soms katholieke critici een beperkter
mensenpeiling op rekening van priesterlijke braafheid of conventiebeperking willen schuiven. Het is wel een ironie van het lot der « profane » literatuur dat het type van de vrouwenverleider, de Don Juan,
door een priester in volheid werd geschapen, een literair feit dat de
apodictische meewarigheid van bepaalde critici wat gezonde bescheidenheid en diepere peiling in het wezenlijke van de artistieke schepping mocht bezorgen, en in het wezenlijke van het mystieke en Godgewij de.
Besluit

Gezelle is als priester gebleven wat hij uiteraard was : de eenvoudige, ambachtelijk-begaafde en verfijnde, gemoedsrijke en humoristisch monkelende en genietende volksmens uit West-Vlaanderen, met
een taai en koppig doorzettingsvermogen en een veroverende innerlijke dynamiek. En daarom is hij erin geslaagd in volle, onsterfelijke
schoonheid die eenvoudsmens lyrisch en spreukachtig-bondig uit te
beelden. Heel zeker leren we uit Gezelle een figuur kennen zoals geen
enkele dramaturg of romanschrijver ze ooit ten volle kon uitbeelden
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de ingoede, verfijnde, kunstzinnige, Godminnende en de hem gelijkenminnende eenvoudsmens, de geheel met de gezonde en brave katholieke mensen meelevende en op hun peil levende priester Guido
Gezelle. Zijn genialiteit bestond in de uiterste sterkte en verfijning
van de kunstvaardige, ambachtelijke begaafdheid die de fijnproevers
onder de ambachtslui zo siert en waardoor hij dat eenvoudig, rijk en
groot leven met zijn kinderlijke en gemoedsdiepe ontroeringen onvergankelijk en onvergelijkelijk wist te zeggen en te zingen. Dat heeft
geen van de groten uit de wereldliteratuur zo aanhoudend en hoog
gekund : de onverwikkelde eenvoudsmens zo verfijnd en zo volks
tegelijk laten zingen.

Hoe staat hei met de Evolutietheorie
door Dr M. BRUNA

M

EN kan zich moeilijk meer voorstellen, welk een beroering, nu al
bijna een eeuw geleden, de theorie van Charles Darwin over de
afstamming der soorten heeft verwekt. Niet alleen de geleerden, maar de
gehele beschaafde wereld stelde er belang in, en men was «pro» of «contra».
Voor een deel kwam dit hier vandaan, dat het aanvaarden van evolutie der
planten en dieren van een zeer eenvoudig begin af op 't eerste gezicht
moeilijk leek te rijmen met het Scheppingsverhaal in de Bijbel. En als men
ook de Mens in deze ontwikkelingsreeks pl aatste kwam men in duidelijk
conflict met de Openbaring. Zeker wanneer men behalve evolutionist ook
materialist was. En dat ging vaak samen !
Intussen zijn de gemoederen wel wat gekalmeerd. Dit blijkt reeds uit
het feit dat vele gelovige Christenen de Evolutietheorie aanhangen, en
weten aldus niet in strijd te komen met een goed begrepen Scheppingsverhaal. Zelfs kan men aannemen, dat de mens n aar het lichaam afstamt
van een aapachtige voorvader ; dan immers moet hij juist als mens, als
een nieuwe geestelijk-stoffelijke eenheid, toch weer afzonderlijk geschapen
zijn.
En in wetenschappelijke kringen voeren de materialisten niet meer zo de
boventoon. Zeer veel geleerden zijn ontgroeid aan die « hogere schoolmeesterij », die meende alles te kunnen herleiden tot het eigen, zeer beperkte
doorzicht, zó dat in beginsel elke vraag reeds was beantwoord. We zijn
bescheidener geworden, wat ook uit wetenschappelijk oogpunt een grote
winst betekent. En gaandeweg drong ook het besef door, dat de eerste
Darwinisten wel wat vlug met « verklaringen » waren geweest. Terwijl bij
denkers, die zich met de Evolutietheorie bezighielden, en zich er zelfs door
lieten inspireren, het inzicht groeide dat evolutie, goed begrepen, een
scheppend moment in zich bevat. De naam van Bergsons hoofdwerk :
« L'Evolution Créatrice », geeft al genoeg te denken !
Ook onder de eigenlijke biologen zijn er verschillende, die een spiritualistische visie hebben op de grondoorzaken der evolutie. Wij kunnen dit hier
niet uitwerken, maar verwijzen naar het mooie boekje van H. ConradMartius : « Ursprung und Aufbau des lebendigen Kosmos » (Salzburg
1938) , waaruit men kan leren dat simplistisch-materialistische wijzen van
verklaring juist op biologische gronden door niet weinigen worden afgewezen.
Anderzijds dient men ook te bedenken, dat er nog een grote groep is
4
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op andere gronden berusten. Men komt hier aan de uitvoerig onderzochte
en diepgaande besproken vraag naar de variabiliteit : of tijdens de overerving van eigenschappen in de voortplanting gunstige veranderingen
zichtbaar worden. De Genetica of Erfelijkheidsleer nu wijst in het algemeen
op een behoud van de aanwezige eigenschappen, niet op een verwerven
van nieuwe en betere. De ongetwijfeld optredende sprongsgewijze veranderingen of mutaties, die ook kunstmatig teweeggebracht kunnen worden,
hebben alleen betrekking op zeer kleine variaties, en die zijn bijna steeds
zo, dat men eerder van degeneratie dan van progressie zou spreken.
3. De voornaamste argumenten voor evolutie levert nog altijd de Paleontologie : de studie der fossielen. Hierin wordt inderdaad vaak een opklimmende reeks zichtbaar. Maar nauwkeuriger studie van het materiaal leerde,
dat hierin allerlei duidelijke « sprongen » zichtbaar zijn. Zeer veel vormen
treden plotseling op in de aardgeschiedenis, en blijven dan verder millioenen
jaren lang onveranderd. Er waren dus « éclairs novateurs » : « flitsen van
vernieuwing », met daarop volgende stabiliteit.
Duidelijke voorbeelden hiervan leveren de Vissen, die in het Lias-tijdperk
plotseling in vernieuwde vorm optreden, of de Zoogdieren, die zich in het
begin van het Tertiair sterk gaan ontplooien. De Oesters treden zelfs in
het Lias plotseling op, terwijl in de voorafgaande Trias-periode, waarvan
verder heel wat fossielen over zijn, er geen spoor van te vinden is. Verder
blijft deze diergroep zich dan constant handhaven tot op heden toe !
Nog treffender is wel het geval der Radiolariën, al gevonden in zeer oude
lagen (pre-Cambrium) en sindsdien vrijwel onveranderd gebleven.
door sommigen ook wel « explosies » genoemd,
Deze « grote sprongen »
laten zich moeilijk rijmen met de theorie van Darwin die meent dat de
thans waargenomen veranderlijkheid in staat is de evolutie te verklaren.
Volgens Lemoine strijden deze feiten zelfs met de gangbare voorstellingen
over evolutie in het algemeen ! Als wat gewoonlijk wordt a anvaard
al het leven zich heeft ontwikkeld uit één oervorm, zou de gehele evolutie
wel minstens vijftig milliard jaar hebben moeten duren. Terwijl toch andere
gegevens ons de ouderdom van het leven doen stellen op ongeveer twee
milliard jaar. Verder wijzen volgens den Fransen geleerde de explosies
van nieuwe vormen op bepaalde tijdstippen op een afstamming, die niet
van één oervorm, maar van een aantal dezer vormen is uitgegaan. En
deze zouden dan op verschillende momenten in de aardhistorie telkens
nieuw zijn opgetreden.
Hieruit blijkt dus reeds, dat Lemoine wel evolutie aanvaardt, maar dan
van verschillende oervormen uit, die op verschillende tijden optraden. Hij
is dus voorstander van polyphyletische afstamming ; terwijl de meeste
geleerden monophyletisch denken, dus maar één oervorm aannemen.
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Tijdens het dispuut over dit thema werden zijn stellingen dan ook fel
bestreden. Het felst wel door Marcel Prenant, die bekend staat als overtuigd
Darwinist, tevens Marxist. Deze zeide dat men wel niet meer in ernst aan
het feit der evolutie kan twijfelen, en ook niet aan het feit ener monophyletische afstamming. De nu waargenomen mutatiesnelheid is voldoende
om, gezien de duur der aardhistorie, alles te verklaren op orthodoxDarwinistische wijze.
Alleen op deze wijze ook kan men
aldus Prenant
komen tot een
rationele verklaring, die in beginsel alle problemen oplost. En hij trekt nog
eens van leer tegen alle min of meer spiritualistisch getinte beschouwingen
in de trant van Lamarck, Bergson en allen, die evolutie wilen verbinden
met een Scheppingsgedachte.
Het plotseling optreden van nieuwe typen laat hij buiten bespreking.
Dit feit nu vormt inderdaad een der stevigste argumenten tegen de simplistische, materialistische opvatting der evolutie. Hier bleek o.i. opnieuw
hoe ook materialisten zich laten leiden door een soort dogmatiek, die hen
bij voorbaat alles doet verwerpen wat niet in dit kader past.
Van de andere opponenten tegen Lemoine noemen we nog Pierre Grasse,
die onderschreef dat « explosies » van nieuwe vormen in de aardhistorie
afwisselen met tijden waarin alles meer stabiel blijft. Toch pleitte hij vóór
monophyletische afstamming, en bekende zich verder aanh anger v an sommige inzichten bij De Lamarck, die niet alles aan het spel der uitwendige
invloeden wil toeschrijven.
Ook hier werden de geleerden het dus niet met elkaar eens !
Dit dispuut leent zich zeker tot het maken van kanttekeningen. Want
de lezer zal hierdoor geen helder beeld hebben gek regen van wat men
in de Evolutietheorie wèl en wat men niet kan aanvaarden. Voor een deel
ligt dit aan het gebrek aan scherpe onderscheidingen, waardoor wel eens
meer disputen tussen dienaren der natuurwetenschap worden belemmerd.
Hier wreekt zich een gebrek aan wijsgerige scholing.
Maar ter zake. Welke grote vragen spelen door heel dit dispuut heen ?
En op welke hiervan kan een redelijk antwoord worden gegeven
Vooreerst lijdt het geen twijfel, dat de Evolutietheorie behoort tot de
goedgefundeerde theorieën der wetenschap. Tal van gegevens leren duidelijk,
dat er een progressieve ontplooiing van het organisch leven op aarde heeft
plaatsgevonden. Het feit dat men moet concluderen uit onvolledige gegevens
vormt geen dwingend contra-argument. Volkomen zekerheid zou alleen
bereikt zijn als men in het verleden de evolutie « op heterdaad had kunnen
betrappen ». Maar dat was nu eenmaal onmogelijk. En de gegevens, waarop
deze theorie is gebaseerd, zijn niet minder overtuigend dan bijvoorbeeld
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die, waarmee geschiedenis van taal of cultuur wordt opgebouwd. Ook in
dit geval aanvaardt men dat er een ontwikkeling, en wel in bepaalde zin,
is geweest.
Maar zeker is ook dat juist studie der feiten, vooral der fossielen, heeft
geleerd dat het minder eenvoudig is dan vroeger werd gedacht. Niemand
kan nog de ogen sluiten voor het feit van explosieve ontwikkeling van
bepaalde typen. En evenmin voor het feit, dat hierop gewoonlijk een
periode van stabilisatie is gevolgd. Dit klopt in elk geval niet met de
theorie van Darwin. Evenmin als het feit, dat vele voorbeelden te vinden
zijn van het optreden en zich steeds verder ontwikkelen van abnormale
uitgroeisels (zoals het gewei der Reuzenherten) , die tenslotte een bepaalde
diergroep deden uitsterven. Zoiets wijst eerder op het bestaan van inwendige
tendenties, die zich doorzetten ook tegen de omstandigheden in (zie hiervoor
bijv. ook Umbgrove, « Leven en Materie », Den Haag 1943) .
Verder heeft de Erfelijkheidsleer ons voorzichtig gemaakt. Waargenomen
erfelijke variaties of mutaties hebben steeds betrekking op toevallige eigenschappen, die « er kunnen zijn of niet zijn ». Het is de vraag of men zo
verder komt dan het onstaan van rassen. En explosies van nieuwe vormen,
zoals de aardhistorie heeft gekend, hebben we thans in elk geval nooit
waargenomen.
Als men verder de Darwinistische verklaring kritisch bekijkt, blijkt zij
alleen an twoord te geven op de vraag hoe het meest levensvatbare in de
strijd om het bestaan kan overblijven. Maar zij verklaart geenszins de echte
vooruitgang of progressie. Groter harmonie en ingewikkeldheid van structuur
en functie kan immers niet door zuiver toeval ontstaan ! « Men bouwt
geen huis door met stenen te gooien ». Dit klemt te meer, omdat het nooit
gaat om « summatieve » vooruitgang, waarbij alleen kwantitatief iets
verandert, maar om het optreden van werkelijk nieuwe bouwtypen, of
minstens organen. In een oog bijvoorbeeld zoals de Zoogdieren bezitten
veronderstelt elk deel de aanwezigheid van vele andere ; het ontstaan ervan
door evolutie moet zo hebben plaatsgevonden, dat een nieuwe, zinvolle
totaliteit optrad, die reeds dadelijk kon functionneren.
Vandaar ook dat een philosoof als Alexander spreekt van « emergenten » :
nieuwe, hogere typen, die als harmonische totaliteit te voorschijn zijn
getreden. De bioloog Goldschmidt wijst er op, dat ook de overgang van
een soort tot een andere soort moet betekenen een complete verandering
van een bepaald structuur-patroon en reactie-systeem tot een geheel nieuw
type. Daarom spreken zoveel evolutionisten nu over dergelijke macromutaties of saltaties, ook al worden deze thans niet waargenomen. Natuurlijk verzetten zich hiertegen de dogmatische Darwinisten, zoals Prenant
of Julian Huxley, die de natuurlijke selectie, samen met het optreden van
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zeer kleine mutaties, tot wa re heksentoeren trachten op te voeren. M aar
het merendeel ziet in de aangeduide « sprongen » der ontwikkeling een
groot probleem.
En binnen bepaalde groepen, waarv an men gemakkelijker onderlinge
afstamming aanvaardt, wordt toch nog een eigen probleem zichtbaar als
we letten op de merkwaardige gerichtheid in de evolutie. Een bepaalde
tendens komt steeds meer tot ontplooiing, desnoods tegen de omstandigheden in ! Dit doet een mechanistische verklaring afwijzen, en voert tot
het aanemen van inwendige evolutie-wetten. Merkwaardig is zeker, en
evenmin in overeenstemming met het zuivere Darwinisme, dat het gehele
verschijnsel vaak een duidelijk « organisch » beeld vertoont, met phasen
van « jeugd, volwassen-zijn en ouderdom », eindigende met uitsterven van
deze evolutie-tak.
De Evolutie heeft haar eigen, immanente wetten !
Wat kan de natuurwetenschap in deze verder doen ? Zij heeft reeds
moeten erkennen, dat mechanistische principes hier faalden. Maar zij
weigert ook en terecht ! aan het bestaan der evolutie zelf te gaan
tornen.
Zij kan verder trachten evolutie-wetten te formuleren, en is daar al
enigszins in geslaagd. Wel zijn dit geen mechanisch-causale wetten, maar
meer van het type van wetmatigheden uit de historie, of uit de ontwikkeling
van een embryo. Het zijn alle wetten van organischen aard.
En tracht men dan verder de oorzaken na te speuren, waarom een
ontplooiing tot hoger volkomenheid optreedt, dan komt men er vanzelf
toe aan te nemen, dat er « iets » in het zich evoluerende organisme is, wat
dit bewerkt. Iets onzichtbaars, alleen met het verstand te vatten. Zo komt
ook de bioloog niet voor de eerste maal tot het den wijsgeer welbekende begrip van potentie.
De philosoof, die zich met Evolutie bezighoudt, komt op zijn wijze tot
dezelfde conclusie. Niets kan uit zichzelf een hogere volkomenheid voortbrengen, dan het reeds bezat tenzij het nieuwe en hogere in potentie
aanwezig was. Of tenzij
tweede mogelijkheid
een hogere macht er
dit nieuwe in doet optreden.
Deze grondbeginselen zijn vrij eenvoudig. Het komt er verder slechts op
aan om uit het rijke feitenmateriaal, met deze beginselen voor ogen, juiste
conclusies te trekken. Maar juist hier treden tal van moeilijkheden op.
Wie de monophyletische afstamming verdedigt, zal hieruit tevens de
gevolgtrekking moeten maken. dat het éne oer-organisme in potentie alles
heeft bevat, wat er zich later uit ontwikkelde. Er zijn er die dit inderdaad
aanvaarden ; er zijn ook theoretici, zoals Conrad-Martius, die menen dat
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een eencellig dier met zo geweldige potenties eenvoudig ondenkbaar is.
Ons lijkt het ook toe dat de later optredende duidelijke splitsing in allerlei
structuren en functies zich minder goed verdraagt met het aanvaarden
van één oer-potentie, die alles al in beginsel bevatte. Maar dan moet men
tevens concluderen, dat voor het optreden tijdens de Evolutie van de grote
« bouwtypen » telkens een scheppend ingrijpen nodig was. De Schepper kan
hierbij te werk zijn gegaan zonder nieuwe schepping uit niets, met gebruik
van aanwezige levensvormen.
Natuurlijk kan men bezwaren maken tegen zulk een veronderstelling.
God werkt liefst « zo gewoon mogelijk », door causae secundae, en daarom
ook moet men niet te vlug « Schepping » gaan veronderstellen. Dit is ook
een der redenen waarom menig gelovig geleerde liever Evolutie aanv aardt dan
een ontelbare reeks van scheppingen in het verleden. Om biologische redenen
echter lijkt ons die éne « oer-potentie » minder waarschijnlijk toe. Maar
wij geven toe, dat zulk een opvatting het voordeel van een zekere
eenvoud bezit. In elk geval willen ook wij van één organisme uitgaan,
maar tevens aanemen dat later nieuwe potenties zijn ingeschapen, waardoor
een gedifferentieerder evolutie kon optreden.
Wie de voorkeur geeft aan een polyphyletische oplossing, maakt het
zich aan de ene kant gemakkelijker, omdat hij de grote bouwtypen van
het begin af zij het in zeer primitieve vorm aanwezig laat zijn.
Anderzijds moet hij dan echter voor al deze gevallen een afzonderlijke
Schepping aannemen. We staan hier voor een keuze, enigszins analoog aan
die betreffende het ontstaan van de Mens : als geheel nieuwe creatie of
als verheffen van een bestaande vorm tot hoger orde, wat natuurlijk ook
creatie insloot.
Ons trekt de meest « geleidelijke » veronderstelling het meest aan, juist
om het genoemde beginsel, dat men beter aan causae secundae kan toeschrijven wat hierdoor kan worden verklaard. Wij herhalen hier dat bij
het ontstaan van de Mens met zijn geestelijke vermogens in elk geval een
creatief moment werkzaam is geweest.
Tenslotte keren we terug tot de opvattingen van Paul Lemoine in de
Enc. Fr. Deze verdedigt met kracht een polyphyletische afstamming, en
wel omdat de feiten geen andere interpretatie zouden toelaten. Als men
zijn beschouwingen begint te lezen meent men dan ook soms dat Lemoine
nu wel het begrip « Schepping » zal gaan bezigen. Maar dit is geenszins
het geval !
Lemoine houdt er een geheel eigen opvatting op na, die op de keper
beschouwd materialistisch moet heten. Voor hem bestaat geen wezensverschil
tussen levend en levenloos. Daarom ook neemt hij grif aan, dat nu nog
geregeld levende wezens uit dode stof ontstaan, en acht hij het zeer goed
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ontelbare thema's
thema's en
en variaties,
variaties, die
dietenslotte
tenslotte
weergaloze
met ontelbare
uitmonden
finale:: Mens,
Mens, en
enGodmens.
Godmens.
uitmonden bij
bij de finale
Pas
Boven af
af gezien
gezien krijgt
krijgt alles
alles zijn
zijn juiste
juistewaarde
waarde!!
Pas van Boven

Bij het
hei sterven
Bij
sterven van
van Maurice
Maurice Blondel
Blondel
door Prof.
Prof. Dr J.
door
NOTA S.
J. NOTA
S. J.

JUNI, op
opden
denvooravond
vooravond van
vanhet
hetPinksterfeest
Pinksterfeest isisMaurice
Maurice Blondel
Blondel
4
4 JUNI,
gestorven. Het
Het bericht
gestorven.
bericht wekte
wekte geen
geen opschudding
opschudding of ontsteltenis,
ontsteltenis, het
het
stond
enkele kranten,
kranten, die
plaats voor
voor wisten
wisten te
te vinden
vinden
stond slechts
slechts in
in enkele
die er
er een plaats
temidden
nieuws na
de Pinksterdagen,
Pinksterdagen, en
zij die
die den
den
temiddenvan
van het
het vele
vele nieuws
na de
en zelfs
zelfs zij
fransen
kon dit
ditimmers
immers
fransen philosoof
philosoof kenden
kenden werden
werden er
er niet door geschokt. Men kon
verwachtenbij
bij iemand
iemand van
van bijna
bijna 88 jaar.
verwachten
jaar. Blondels
Blondels heengaan
heengaan was als
als zijn
zijn
leven:
zonder sensatie,
sensatie, maar
maar toch
toch ook
ook met
meteen
eendiepe
diepebetekenis.
betekenis.Immers
Immers
leven : stil, zonder
hij,
zelf zo
zo diep
diepgelovig
gelovigmet
metzijn
zijnwijsbegeerte
wijsbegeertewelbewust
welbewust in
inde
devoorhof
voorhof
hij, die zelf
van het geloof
van
geloof bleef
bleef verwijlen,
verwijlen, zonder
zonder de
de tempel
tempel binnen
binnen te
te gaan,
gaan, omdat
omdat
dit het voorrecht
voorrecht is der
der theologen
theologen (zodat
(zodatmen
mensprak
sprakvan
vaneen
een« «apologétique
apologétique
du seuil »»)),, werd
werd nu door
du
door den Bruidegom
Bruidegom zelf uitgenodigd
uitgenodigd binnen
binnen te ttreden
re den
En dit juist
in het
het hemels
hemels hof van
van de
de volle
volle helderheid
helderheid der
der schouwing.
schouwing. En
juist op
op
de Pinkstervigilie
Pinkstervigilie om
een eeuwig
eeuwig Pinksterfeest
Pinksterfeest den
den Geest
Geest van
vanwaarheid
waarheid
om in een
voor altijd volledig te
voor
te mogen
mogen bezitten.
bezitten.
Blondel heeft zich
zich tijdens
tijdenszijn
zijnleven
levengeen
geengrote
grotevermaardheid
vermaardheidverworven.
verworven.
Buiten de kringen
kringen der philosophic
philosophie is hij
hij nauwelijks
nauwelijks bekend
bekend en zelfs
zelfs bij
bij de
de
vakmensen
kan men,
vakmensen kan
men, zeker
zeker buiten
buiten Frankrijk,
Frankrijk, een
eenvergaande
vergaandeonbekendheid
onbekend1:;teid
aantreffen. Menig
Menig handboek
handboekvan
van de
de geschiedenis
aantreffen.
geschiedenis der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte kan
kan
iemand
zodoende openslaan,
openslaan,zonder
zonderden
den naam
naam Maurice
Maurice Blondel
Blondel in het
iemand zodoende
het
register te
vinden. Over
Over J-P.
Sartre weet
weet reeds
reeds nu
nu iedereen
iedereen wat mee
mee tete
register
te vinden.
J-P. Sartre
praten, ook
ook al
al zal
zalhij
hijvan
vandiens
dienseigenlijk
eigenlijkwijsgerig
wijsgerighoofdwerk
hoofdwerk« «VEtre
praten,
L'Etre
et le
» niet
Ie Néant
Néant»
nietveel
veelverstaan,
verstaan, maar
maar van
vanBlondel,
Blondel, die
dieeens
eensvan
vanzichzelf
zichzelf
getuigde:: ««Ik
was existentialist
existentialist vóór
vóór de
de naam
naam bestond
bestond »,
», weet
weetmen
mennauwenauwegetuigde
Ik was
lijks de
de naam,
naam, laat
laat staan
staan zijn
zijnwerken.
werken.
Dit isis ook
ookwel
weltetebegrijpen.
begrijpen.Blondel
Blondelschreef
schreefgeen
geenromans
romans ofoftoneelstukken
toneelstukken
Dit
of een
een filmscenario,
filmscenario, hij
hij maakte
maakte geen
geen reclame
reclame voor
voor zichzelf
zichzelf of
of voor
voor zijn
zijn
wijsbegeerte. Hij
werkte slechts
stilte en
en schreef.
schreef. En
En als
als bij
bijzijn
zijnouderouderwijsbegeerte.
Hij werkte
slechts in stilte
dom
dom zijn ogen
ogen al
al tetezwak
zwakworden,
worden, dan
dan dicteert
dicteert hij
hij zijn
zijnboeken.
boeken. Maar
Maar hij
hij
werkt door tot het laatst, immer op zoek naar de waarheid, tot hij opge-werktdohlas,imeropzknadwhei,tojpgroepen
wordt haar
haar te schouwen.
roepen wordt
schouwen. Zo zag
zag hij
hij zijn
zijnroeping.
roeping.
eind van
van zijn
zijn leven
levenwas
waserertoch
tochalaleen
eenzekere
zekerekentering
kenteringgekomen
gekomen
Aan het eind
de waardering
waardering en zijn
zijn gestaag
gestaag volharden
volharden werd
werd beloond.
beloond. Zijn
Zijn rede
rede op
ophet
het
in de
inte
rnationale congres
internationale
congres voor philosophic
philosophie te Parijs
Parijs in
in 1937
1937gehouden,
gehouden,maakte
maakte
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meer
welke andere
andere ook
ook;; in
in 1943
1943schrijven
schrijvenfranse
franse philosophen
philosophen
meer indruk
indruk dan
dan welke
van allerlei
een ««Hommage
Hommage àà Maurice
Blondel » om
om het feit
Maurice Blondel»
feit tete
van
allerlei richting
richting een
50
jaar
geleden
verherdenken
beroemde dissertatie
dissertatie ««L'Action»
herdenken dat
dat zijn beroemde
L'Action »
jaar geleden ver1944 schrijft
schrijft door
door zijn
zijn substituut,
substituut, Mgr.
Mgr. Montini,
Montini, Paus
Paus
schenen
schenen was;
was ; in 1944
XII een
eenhartelijke
hartelijke gelukwens
gelukwens bij
bij het
hetverschijnen
verschijnenvan
van««La
philosophie
Pius XII
La philosophie
et l'esprit
l'esprit chrétien
chrétien »,
lofwoord van
van het
het hoogste
hoogste kerkelijk
kerkelijk gezag
gezag voor
voor
», een lofwoord
wel eens
eens door
hem wiens orthodoxie in
in vroegere
vroegere jaren
jaren wel
door verscheidene theologen
verdacht werd geacht.
geacht.
Waaraan heeft
heeft Blondel
zij het ook
deze - zij
ook late
late - roem
danken?
Waaraan
Blondel deze
roem te danken
?
de laatste
laatste twintig
twintigjaar,
jaar,maar
maar eigenlijk
eigenlijk
Hij heeft
heeft veel
veel geschreven,
geschreven, vooral
vooral in de
is al dit latere werk, hoe belangrijk ook, slechts een ontvouwen van de isaldterwk,hoblangijsechtonvuwade
rijkdom die
die ligt vervat in dat
rijkdom
dat wonderlijke
wonderlijke proefschrift
proefschrift:: L'ACTION
L'ACTION (Alcan,
(Alcan,
In
1893
bood
hij
dit
bij
de
Parijse
faculteit
der
letteren
Paris,
1893).
Paris, 1893) . 1893 bood hij dit bij de Parijse faculteit der letteren vvan
an
de Sorbonne aan. Men aarzelde het aan te nemen. Onderwerp en wijze vandeSorbna.Mzeldhtanm.Oderwpnijzva
behandeling
ongewoon in dit milieu.
milieu. Maar
Maar men
men moest
moesttoegeven
toegeven:
behandeling waren
waren te
te ongewoon
:
wetenschappelijk
verdediging van
12 uur
uur
wetenschappelijkwas
washet
het voortreffelijk.
voortreffelijk.Na
Na een
een verdediging
van 12
's
middags tot 77 uur
uur 's's avonds,
avonds, met
metslechts
slechtseen
eenhalf
halfuur
uurtussenpauze,
tussenpauze,dus
dus
's middags
6 / uur,
watwat
langer
dan
de de
drie
6.0
uur, heel
- heel
langer
dan
driekwartier
kwartier aaan
onze
nederlandse
an onze nederlandse
werdhem
hemvooral
vooraldoor
doordedetussenkomst
tussenkomstvan
vanzijn
zijnpromotor
promotor
universiteiten
universiteiten-,
, werd
Boutroux de doctorstitel
Boutroux
doctorstitel verleend.
verleend.
zoongewoon
ongewoon
Ongetwijfeld
afvragen, wat
wat dit
ditproefschrift
proefschrifttoch
tochzo
Ongetwijfeld zal men zich afvragen,
maakte
welke de
de redenen
redenen waren
waren die
die de
deSorbonne
Sorbonne hiertegen
hiertegen in
in verzet
verzet
maakte en
en welke
deden
komen
?
Tot
beter
begrip
hiervan
een
enkel
woord
over
het
ontstaan
deden komen?
beter begrip hiervan een enkel woord over het ontstaan
van de
van
de dissertatie,
dissertatie, vervolgens
vervolgens over
over haar
haar inhoud,
inhoud, om juist
juist zo
zo de
debetekenis
betekenis
van Blondel
Blondel het
het beste
beste teteverstaan.
verstaan.

L'Action.
L'
Action. ---, Wijze
Wijze van
vanontstaan
ontstaan
Blondel
kwam als
gelovige christen
christen in 1881
1881 uit
uit de
deprovincie
provincienaar
naar
Blondel kwam
als enige gelovige
er te
te studeren
studeren in
ineen
eenmilieu
milieuvan
vanniet-christenen.
niet-christenen. Zijn
ZijnmedemedeParijs om
Parijs
om er
studenten waren
- met
met
studenten
warenzelfs
zelfs antichristelijk
antichristelijkenenevenals
evenalshun
hunprofessoren
professoren
uitzondering van den vurigen
vurigen katholiek
katholiek 011é
Ollé Laprune
Laprune en
en den
denniet
nietonsympaonsympauitzondering
thiek
gezinden Boutroux
Boutroux- aanhangers
thiek gezinden
aanhangersvan
vanhet
hetrationalisme,
rationalisme,de
dephilosophie
philosophie
van het
het einde
einde der
der vorige
vorige eeuw
eeuwwelke
welkealles
allesmet
metdederede
redewilde
wildedoorgronden,
doorgronden,
uitmaken en geen
geen enkele
enkele werkelijkheid
werkelijkheid boven
boven die rede
rede wilde
wilde erkennen.
erkennen. De
De
uitmaken
menselijke rede
begrijpen, niets
haar te boven,
boven, en
en het
het
menselijke
rede kan
kan alles
alles begrijpen,
niets gaat
gaat haar
dezerede
redeinindedeverschillende
verschillendevormen
vormenwaarin
waarin dit
dit
vreemde is
dan nog,
nog, dat
dat deze
vreemde
is dan
rationalisme zich
eenzijdig als
als wiskundig
wiskundig
rationalisme
zich vertoonde,
vertoonde,bij
bij voorkeur
voorkeur zeer
zeer eenzijdig
rekenen of natuurkundig
natuurkundig experimenteren
experimenteren werd
eenstandstandrekenen
werd opgevat.
opgevat. Het isiseen
punt, dodelijk niet
niet alleen
alleen voor
voor alle
allegeloof,
geloof,dat
datals
alsonmogelijk
onmogelijkwordt
wordtverklaard
verklaard
almachtige rede
rede of juister
juister:: als
als achterlijk
achterlijk en
engepasseerd
gepasseerd inindeze
deze
door deze almachtige
door
volmaakte
volmaakte phase van het
het denken,
denken, maar
maar eveneens
eveneens voor
voor alle
alle echte
echtephilosophie
philosophie
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die immers ook
ook door
door ««la
science»
wordtachterhaald,
achterhaald, ja
ja zelfs
zelfs voor
voor geestesgeestesla science
» wordt
wetenschappen als
geschiedenis. In feite
feite isisdeze
dezedenkwijze
denkwijze
wetenschappen
als psychologie
psychologie en
en geschiedenis.
echter
dood geweest
geweest voor
voor zichzelf,
zichzelf, alhoewel
alhoewel het
onze dagen
dagen in
inneoneoechter de
de dood
het in onze
positivisme
marxisme weer tot
tot nieuwe
nieuwe levensuitingen
levensuitingen isisgekomen.
gekomen.
positivisme en marxisme
Omtrent
echter gold het
het rationalisme
rationalisme als
als de
de enige
enige philosophie,
philosophie, en
en
Omtrent 1880
1880 echter
de jonge
jonge Maurice
Maurice Blondel
Blondel maakte
maakte zich
zich belachelijk
belachelijk bij
bij professoren
professoren en
en stustudenten
door als
als onderwerp
onderwerp van
van zijn
zijn dissertatie
dissertatie te
te kiezen
kiezen:: L'Action,
L'Action, de
de
denten door
handeling, het
doen. Daarover
Daarover dacht
dacht niemand.
niemand. Men
Men verkeerde
verkeerde in
in het
hetrij
rijk
k
handeling,
het doen.
der abstracte bespiegelingen, van een wijsbegeerte die zo kritisch was, derabstcpiglne,vawjsbgrtdiezokchwas,
dat zij
dat
zij geen
geenwijsbegeerte
wijsbegeerte meer
meer voor
voor zichzelf
zichzelf overhield,
overhield, of
of ook
ookbepaalde
bepaalde
men zich tot
tot duidelijk
duidelijk sprekende
sprekende cijfers
cijfers en
en tastbare
tastbare proeven,
proeven, maar
maar over
over
men
iets gewoon
gewoon menselijks,
menselijks, over zo
zo iets
iets levends
levends philosopheren
philosopheren als over
over onze
onze
zo iets
menselijke daad,
leven zelf,
zelf, neen,
neen, dat
dat deed
deed men
men
menselijke
daad, over
over ons
ons doen,
doen, over
over ons
ons leven
niet,
dat was
was beneden
beneden de stand
stand der
der kritiek
kritiek en
en geen
geen philosophie
philosophie meer
meer te
te
niet, dat
noemen.
En toch,
toch, Blondel
Blondel zette
zette door.
door. Hier
Hier zag
zag hij
hij een
eenmogelijkheid
mogelijkheid om
om de
dekloof
kloof
tussen
zijn vrienden
vrienden te
te overbruggen.
overbruggen. De philosophie
philosophie zoals zij
zij haar
haar
tussen hem
hem en zijn
meenden te
het leven
leven en
en was
was ontaard
ontaard
meenden
te moeten
moeten beoefenen
beoefenen stond
stond al
al te
te ver van het
van haar roeping
roeping levenswijsheid
waren ook
ook zij
zij levende
levendemensen,
mensen,
levenswijsheid te
te zijn.
zijn. Toch waren
die
aten en
endronken,
dronken, lachten
lachten en
enschreiden,
schreiden, werkten
werkten en
enzich
zichamuseerden,
amuseerden,
die aten
kortom
kloof was
was in
in werkelijkheid
werkelijkheid niet tussen
tussen Blondel
Blondel en
en
kortom die
die leefden.
leefden. De kloof
zijn
studiegenoten, maar
maar tussen
tussen henzelf
henzelf en
en hun
huneigenaardige
eigenaardigephilosophie.
philosophie.
zijn studiegenoten,
breuk tussen
tussen philosophie
philosophie en leven
leven moest
moest worden
worden geheeld
geheeld en
en dit
ditzou
zou
De breuk
slechts
op één
één wijze
wijze mogelijk
mogelijk zijn
zijn:: alleen
alleen een
een terug
terug naar
naar het
hetleven,
leven,naar
naar
slechts op
de
daad kon hier
hier redding
redding brengen.
brengen. Dan
men zien,
zien, juist
juist door
door de
derede,
rede,
de daad
Dan zou men
dat
is, is,
ja ja
datdat
zij zij
zelfszelfs
- door
- zich
zich
dat de
de rede
redeniet
nietalmachtig
almachtig
doorGods
Godsgave
gave
moet overgeven
overgeven aan
een niet
niet onredelijk,
onredelijk, maar
maar wel
welbovenredelijk
bovenredelijk geloof.
geloof.
moet
aan een
analyse van
van het
het leven
leven zelf,
zelf, van
van de
dedaad
daadvan
vanden
denlevenden
levendenmens,
mens, zou
zoudit
dit
De analyse
leren.
werd Blondel
Blondel inderdaad
inderdaad existentialist
existentialist vóór
naam bestond
bestond en
en
leren. Zo
Zo werd
vóór de naam
werkte in onvermoede
onvermoede medewerking
medewerking met
met den
dengrondlegger
grondlegger der
derphaenomenphaenomenwerkte
ologie,
Edmund Husserl
Duitsland, aan
aan een
een beter
beter begrip
begrip van
van rede
rede en
en
ologie, Edmund
Husserl in
in Duitsland,
philosophie.
In 1882
1882 had
had hij
hij het
hetplan
planvoor
voorzijn
zijnthesis
thesisopgevat,
opgevat, ruim
ruim 10
10 jaar
jaar laat
laat
hij het
hij
het nog
nog rijpen
rijpen en
en dan
dan trekt
trekt hij
hij zich
zichterug
teruginindedeeenzaamheid
eenzaamheid bij
bijzijn
zijn
familie
Bourgogne waar
waar hij
hij ver
ver van
vanelke
elkebibliotheek
bibliotheekofofintellectueel
intellectueel
familie in Bourgogne
milieu zijn Action
Action snel neerschreef.
neerschreef. « Geen
exemplaren zal je
je verkopen
verkopen »,
»,
Geen 50 exemplaren
hem een
een van
van zijn
zijn vrienden.
vrienden. Het
Het liep
liep enigszins
enigszins anders.
anders. Spoedig
Spoedig was
was het
het
zei hem
uitverkocht. Blondel
lang gewacht
gewacht met
met een
een nieuwe
nieuwe uitgave,
uitgave, omdat
omdat
uitverkocht.
Blondel heeft
heeft lang
zijn gedachten
gedachten nog
nog niet
niet volledig
volledigrijp
rijpachtte,
achtte,maar
maarde
dephilosophen
philosophenkonden
konden
hij zijn
moeilijk wachten,
wachten, dat
dat L'Action
L'Action werd
werd verkocht
verkochtvoor
voorfabelachtige
fabelachtigeprijzen
prijzen
zo moeilijk
Dit
of door
door andere
andere meer
meer idealistisch
idealistisch gezinden
gezinden totaal
totaal werd
werd overgeschreven.
overgeschreven. Dit
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geen kleinigheid
kleinigheid:: 435
435dicht
dichtbedrukte
bedruktebladzijden
bladzijden moeten
moetendan
dangecopieerd
gecopieerd
is geen
worden !I
L'Action.
L'
Action. -

Inhoud

«Oui
non, la
la vie
vie humaine
humaine a-t-elle
a-t-elle un
un sens,
sens, etetl'homme
l'homme a-t-il
a-t-il une
une
«
Oui ou
ou non,
destinée?
of neen,
heeft
mensenleveneen
eenzin,
zin,heeft
heeftdedemens
menseen
een
destinée ?-Ja Ja
of neen,
heeft
hethet
mensenleven
bestemming»
bestemming » ??
deze woorden
woorden begint
begint de
de inleiding
inleiding van
vanL'Action
L'Actionenendaarmede
daarmedewordt
wordt
Met deze
gaat om
om den
den zin
zin
de korte
korte inhoud
inhoud der
der dissertatie
dissertatie meteen
meteen aangegeven.
aangegeven. Het
Het gaat
van het mensenleven,
mensenleven, men
men wil
wil trachten
trachten een
een antwoord
antwoord te
tegeven
gevenop
opdedevraag
vraag:
:
is de
de mens.
mens. Deze
Dezevraag
vraagisisons
onsnu
nunana5050jaar
jaar
zeer
vertrouwdgeworden,
geworden,
wat is
zeer
vertrouwd
de anthropologie
anthropologie is de
de centrale
centrale philosophische
philosophische wetenschap
wetenschap van onzen
onzen tijd.
tijd.
Maar
wat nu vanzelfsprekend
vanzelfsprekend schijnt,
geheel niet
niet voor
voor de
de
Maar wat
schijnt,lag
lag toen
toen in
in het geheel
geeft juist
juistBlondels
Blondels grootheid
grootheid aan,
aan, hij
hij was
waszijn
zijntijdgenoten
tijdgenoten vèr
vèr
hand. Dit geeft
hand.
vooruit, doorleefde
fel problemen,
schreef ze
ze uit,
vooruit,
doorleefde fel
problemen, schreef
uit, doordacht
doordacht ze,
ze, gaf
gaf een
een
oplossing aan
aan moeilijkheden
die slechts
slechts weinigen
weinigenin
in 1890 zelfs
oplossing
moeilijkheden die
zelfs maar
maar als
als
probleem konden
leven zin
zin heeft
heeft kwam
kwam in
in de
de
probleem
kondenzien.
zien.De
De vraag,
vraag,ofof dit
dit leven
optimistische
de eeuwige
eeuwige vooruitg
vooruitgang
an g
optimistische wetenschappers
wetenschappersmet
met hun
hun mythe
mythe van de
der
mensheid zelfs
op. Nietzsche,
Nietzsche, ja,
ja, ook
ook hij
hij kende
kende deze
deze vraag,
vraag, hij is
is
der mensheid
zelfs niet op.
eraan ten gronde
gronde gegaan, maar ook hij was
was een
een grote
grote die
dieeenzaam
eenzaamen
enalleen
alleen
door
zijn tijd
tijd ging
ging en
en pas
paslater
laterzou
zouworden
wordenverstaan.
verstaan.
door zijn
Inderdaad,
twee wereldoorlogen
wereldoorlogen klinkt
ons de
de vraag
vraag niet
nietmeer
meer
Inderdaad, nu
nu na
na twee
klinkt ons
vreemd. De existentiële
existentiële nood
nood openbaarde
openbaarde ons
vraag, die
die wel
wel altijd
altijd inin
vreemd.
ons deze vraag,
den mens
mens aanwezig
aanwezig was,
was, maar
maar door
door de
de welvaart
welvaart van
vande
deleidende
leidendegroep
groepwerd
werd
versluierd en
door enigen
enigen gesteld.
gesteld. De
De oorlogen
oorlogen rukken
rukken de
de sluiers
sluiers
versluierd
en slechts
slechts door
vaneen. Heeft
leven nog
nog zin
zin?
Zo vroegen
vroegen wij
wij in
inde
deoorlogsellende
oorlogsellende en
en
vaneen.
Heeft dit leven
? Zo
meer
misschien in de jaren
jaren vvan
onzekerheid erna
nu beleven.
beleven. meer nog misschien
an onzekerheid
erna die wij nu
leder die leeft
leeft lost
lost deze
deze vraag
vraag op
opdoor
doorzijn
zijnleven
levenzelf,
zelf,antwoordt
antwoordtBlondel.
Blonde!.
Ieder
leeft immers,
immers, hij
hij doet,
doet, hij
hij geeft
geeftop
opzijn
zijnminst
minsteen
eenpraktisch
praktischantwoord.
antwoord.
Hij leeft
Hij doet
doet een
een keus
keus in
in zijn
zijn leven,
leven, zaak
zaak isis slechts
slechts dat
dat hij
hij een
eengoede
goede keus
keus
Hij
maakt. Het zou
zou verleidelijk
verleidelijk zijn
zijn hier
hier de
degedachtengang
gedachtengang van
van Blondel
Blondel voort
voort
maakt.
zetten en
en zo
zominstens
minstens de
dehoofdinhoud
hoofdinhoud van
van dit
ditininzovele
zoveleopzichten
opzichten te zetten
philosophisch,
theologisch,psychologisch,
psychologisch,
paedagogisch
philosophisch, theologisch,
paedagogisch
enz.enz,
- ongemeen
ongemeen
rijke boek
boek weer
weer te geven.
geven. Het
Het zou
zou ons
ons echter
echter buiten
buiten het
hetkader
kader van
vaneen
een
rijke
Strevenartikel
zullen dus
dus volstaan
volstaan met
met het
hetopnoemen
opnoemen der
der
Strevenartikelbrengen
brengenen
en wij
wij zullen
het menselijk
menselijkhandelen
handelennu
nuvervolgt.
vervolgt.
verschillende etappes waarlangs Blondel het
Wat is in
in het
hetmenselijk
menselijkhandelen
handelengeïmpliceerd,
geïmpliceerd, zo
zoluidt
luidtzijn
zijnvoornaamste
voornaamste
vraag. Aan
handelen zelf
toont hij
hij dan
dan aan,
aan, hoe
hoe hier
hier altijd
altijd sprake
sprake isis
vraag.
Aan het
het handelen
zelf toont
van eindigheid,
eindigheid, die
die naar
naar oneindigheid
oneindigheid streeft,
streeft, omdat
omdat de
de oneindigheid
oneindigheid zelf
zelf
van
in den
den mens
mens leeft.
leeft. Hij laat
laat zien,
zien, hoe
hoe deze
deze mens
mens vrij
vrij en
en toch
toch noodzakelijk
noodzakelijk
door het leven gaat, telkens staat hij stil bij schone waarden
waarin hij
hij dorhetlvnga,ksthijlbconew
aarden waarin
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zijn
streven meent
meent vervuld
vervuld te zien,
zien, maar
maar telkens
telkens weer
weer dwingt
dwingt het
hetleven
leven
zijn streven
zelf hem
hem..verder
te
gaan,
omdat
het
niet
alles
vond.
Huwelijk
en
gezin,
verder te gaan, omdat het niet alles vond. Huwelijk en gezin,
vaderland
slechts haltes
haltes voor
voor den
den
vaderlanden
enmensheid,
mensheid,het
hetganse
ganseuniversum,
universum,het
het zijn slechts
den mens,
mens, die
die zich
zich in
indit
ditalles
allesverheugt,
verheugt,maar
maardoor
doorde
deeindigheidseindigheidswil van den
ervaring
eraan beleeft,
beleeft, ze nooit
nooit als
als alles kan
kan erkennen.
erkennen. Het blijft
blijft
ervaring die
die hij
hij eraan
in al
al zijn
zijn schoonheid
schoonheid aards
aards en
en beperkt
beperkt en
endaarmee
daarmee alleen kan
wil nooit
nooit
kan de wil
tevreden zijn.
mens in
in zijn
zijn
tevreden
zijn. Noodzakelijk,
Noodzakelijk, zo
zo constateert
constateert Blondel,
Blondel, heeft
heeft de
de mens
leven
een laatste
laatste doel,
doel, dat
dat alle
alle andere
andere waarden
waarden pas
pas hun
hun volle
volle glans
glans en
en
leven een
kleur geeft, waardoor
waardoor heel zijn
zijn handelen
handelen uiteindelijk
uiteindelijk wordt
wordtgenormeerd
genormeerd een
kleur
n
waarvoor
leeft.
waarvoor hij
hij tenslotte leeft.
«Oui
non »,
heeft het
het mensenleven
mensenleven een
zin?? De
De vraag
vraag heeft
heeft reeds
reeds
« Oui ou
ou non
», heeft
een zin
een
eerste antwoord
antwoord gekregen
gekregen van
wel een
eenbevestigend.
bevestigend. Het
Het
een eerste
van Blondel
Blondel en
en wel
mensenleven
de mens
mens zijn
zijndoel.
doel.Automatisch
Automatisch
mensenleven heeft
heeft noodzakelijk
noodzakelijk een
een zin
zin en de
ligt
in het
het feit
feit van
van zijn
zijn handelen
handelen opgesloten,
opgesloten, ook
de mens
mens zelf
zelf
ligt dit in
ook al
al is de
zich dit niet
niet altijd
altijduitdrukkelijk
uitdrukkelijk bewust.
bewust. Meesterlijk
Meesterlijk wordt
wordt dan
danuitgewerkt,
uitgewerkt,
wat dit doel
doel zijn
zijn kan.
kan. De
De mens
mens kan
kan nl.
nl. vele
velepogingen
pogingen doen
doen zich
zich toch
toch nog
nog
wat
iets eindigs
eindigs tot doel
doel te
te maken
maken en
en zo
zovan
vanden
dentranscendenten
transcendenten God
God die
die zijn
zijn
laatste
doel isis een
eenafgod
afgodininoccultisme,
occultisme,rationalisme,
rationalisme, humanisme
humanisme of
ofwelk
welk
laatste doel
ander
heeft de mens
mens wel
wel zijn
zijn doel,
doel, maar
maar niet
niet het
het laatste,
laatste,
ander -isme
-isme ook.
ook. Dan
Dan heeft
wel een god,
god, maar
maar niet de
de ware,
ware, wel
wel het
het hoogste
hoogste in
in zijn
zijnleven,
leven, maar
maar het
het
wel
gaat
om het
het Allerhoogste.
Allerhoogste. Al
Al deze
dezeschijnoplossingen
schijnoplossingen worden
worden door
door Blondel
Blondel
gaat om
de een na
na de
de andere
andere ontmaskerd,
ontmaskerd, doch
doch deze
deze ««Zerschmetterung
Zerschmetterung der
der Gotzen
Götzen »,
»,
zoals de
de hem
hem verwante
verwante duitse
duitse wijsgeer
wijsgeer Max
Max Scheler
Scheler het
het uitdrukt,
uitdrukt, bergt
bergt
zoals
Nazoveel
zoveelzoeken
zoeken tetemenen
meneneindelijk
eindelijkgevonden
gevonden
in zich
zich een
een nieuw
nieuw gevaar.
gevaar. Na
te hebben
hebben en dan
dan weer
weer te moeten
moeten merken
merken:: neen,
neen, het is
is niet
niet oneindig,
oneindig, niet
niet
alles,
moet weer
weer verder
verder en
en opnieuw
opnieuw beginnen,
beginnen, de
de mens
mens kan
kan er
ermoedeloos
moedeloos
alles, ik moet
bij
worden. Dan
kan zijn conclusie
conclusie zijn:
mens is
is zo
zobeperkt,
beperkt, dat
dat hij
hij
bij worden.
Dan kan
zijn : de mens
toch de waarheid niet vinden kan, al dit zoeken heeft geen zin.
tochdewarinvk,aldtzoenhfgi.
Het is
is een
eenterugvallen
terugvallen in
in een
eenpositie
positiedie
dieBlondel
Blondelreeds
reedsgepasseerd
gepasseerd is,
is,
omdat
hij eenmaal
eenmaal aantoonde,
aantoonde, dat het
het mensenleven
mensenleven niet
niet bestaanbaar
bestaanbaar is
is
omdat hij
zonder
zonder redelijke
redelijke verklaring,
verklaring, zonder
zonder bestemming.
bestemming. Maar
zonder zin,
zin, zonder
Maar het isis
de houding
houding van
van een Sartre
Sartre in onzen
onzen tijd,
tijd, een
een houding
houding die
die reeds
reeds toen
toendoor
door
Blondel
werd aangevoeld
aangevoeld en
weerlegd. Wij
Wij moeten,
moeten, antwoordt
antwoordt hij,
hij, deze
deze
Blondel werd
en weerlegd.
moedeloosheid
mens in
in dergelijke
dergelijke omstandigheden,
omstandigheden, en
en
moedeloosheid begrijpen
begrijpenvan
van een
een mens
dan
tevens hem
hem leren
leren dit
dit begrijpelijk
begrijpelijk gevaar
gevaar te
te trotseren.
trotseren. De
Deonmacht
onmachtinin
dan tevens
den
mens is
er altijd,
altijd, al
al zal
zal een
eenbepaalde
bepaalde mens
mens en
en een
eenbepaalde
bepaalde tijd
tijd die
die
den mens
is er
heviger
meer. Want
Want naast
naast en in
in deze
deze onmacht
onmacht leeft
leeft
heviger ervaren;
ervaren ;maar
maarer
er isis meer.
een
andere werkelijkheid
werkelijkheid die
wij evenmin
evenmin mogen
mogen negeren.
negeren. In
In den
denmens
mens
een andere
die wij
ontdekken wij een
ontdekken
een wonderlijk
wonderlijk verlangen
verlangen naar meer
meer dan
dan hij
hij vermag.
vermag. Hij
Hijkan
kan
zich zijn laatste doel
doel maar
maar niet
niet bemachtigen,
bemachtigen, hij
doet alles
alles het
het tetebezitten,
bezitten,
hij doet
doch
grijpen mislukt
ver en
en
doch zijn
zijn pogen
pogen het
het te grijpen
mislukt hem
hem telkens
telkens weer.
weer.Het
Het is
is te ver
.
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te hoog. En toch wil hij erheen omdat het zijn doel is. Elk vatten is echter
een misvatten. God ligt niet op het niveau van den mens en laat zich niet
omvormen naar beeld en gelijkenis van Zijn maaksel. En toch, het streven
van den mens naar dezen verren God blijft bestaan. De wil die altijd verder
wil dan dit eindige, verder zelfs dan het universum, is een realiteit in den
mens. Maar dan, concludeert Blondel, is dit willen niet geheel van den
mens en ben ik meer dan mens door een gave. Ik draag iets in mij, dat niet
in mijn macht ligt, dat mij verder drijft dan ik uit eigen kracht komen
kan, dat in mij is, sterker dan ikzelf en mij voortdrijft. Ik kan niet doen,
alsof het niet bestaat, het drijft mij, het heeft mij gegrepen en laat mij
niet meer los. Ik moet ermee leven, maar, omdat het niet in mijn macht
ligt, wordt dit leven een laten leven door die kracht, die drijft en trekt
en niet meer loslaat, door den Gever van die bovenmenselijke gave. En
zo bevat elke handeling, belangrijk of onbelangrijk, geweten of ongeweten,
aanvaard of verworpen, noodzakelijk en altijd een uitwijzen naar iemand,
die de diepste grond is van alle willen en alle mensendoen en denken, een
uitwijzen naar God. Tegenover dien waarlijk oneindigen God heeft elke
mens zijn keuze te bepalen. Radicaal drukt de schrijver van L'Action het
aldus uit : Er zijn twee mogelijkheden : De mens maakt zichzelf god en
is een god zonder den waren God. Of hij wordt volledig mens door zijn
overgave aan God. Hij is kind Gods, of handelt volgens het woord van
den duivel in het paradijs : ge zult aan goden gelijk zijn en valt in het
ongeluk.
Heeft men eenmaal « voor God » gekozen, dan is men niet klaar, neen,
dan begint het leven eigenlijk pas. « Dès qu'on estime connaitre assen
Dieu, on ne le connait plus » (L'Action, p. 351). Alleen denken over God,
God alleen verstandelijk aanvaarden als noodzakelijk geaffirmeerd levenseinde, is voor hem die eenmaal God koos niet meer mogelijk. De mens
moet handelen, ook hier, en dus God beminnen, steeds verder gaan in die
liefde en steeds nieuwe mysteries in God ontdekken. Maar juist omdat de
mens niet alles is, omdat hij zich Gods gave weet, juist daarom moet hij
zich nederig hierin laten leiden door God, zich eerbiedig openstellen voor
Gods waarheid in zijn verlangen naar de weldaden van Gods goedheid. Het
enig redelijke wordt dan het eigen mensendenken over te geven a an Gods
gedachten, als Gods Liefde deze aan den mens op bovenmenselijke wijze
wil openbaren.
Uitdrukkelijk spreekt hier Blondel in de laatste hoofdstu kken over de
bovennatuur. Hij wil philosoof blijven, maar wijst erop, dat het onjuist is
om het feit van een instelling hier op deze wereld, die zegt Gods Woord
in zich te dragen, te negeren. Hij laat dan zien hoe alwat deze instelling ,
de katholieke Kerk, heeft aan leer en leven, overeenstemt met het verlangen
.

.
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van
waarheid. Dan moet het verstand
verstand wel
wel vragen
vragen::
van den
den mens
mens naar
naar geluk
geluk en
en waarheid.
Zou
Gods spreken
spreken zijn
mij?? Het verstand
verstand weet dat
dat het
het altijd
altijd
Zou dit
dit niet
niet Gods
zijn tot
tot mij
en
overal luisteren
luisteren moet
moet naar
naar dat
dat woord
woord Gods,
Gods, maar
maar een
eenantwoord
antwoord geven
geven
en overal
door het
het verstand
alleen, dat
dat is
is niet mogelijk.
door
verstand alleen,
mogelijk. Dan treden
treden wij
wij buiten
buiten het
het
terrein
wijsbegeerte waartoe
dissertatie zich
zich wil
wilbeperken.
beperken. Eén
Eén
terrein der
der wijsbegeerte
waartoe deze
deze dissertatie
stap
Blondel welbewust
welbewust buiten dit
dit terrein
terrein in
in het
hetlaatste
laatstewoord
woordvan
van
stap toch zet Blondel
zijn
geschrift. Wij kunnen
kunnen het
het antwoord
antwoord op
op die
dievraag.
vraag naar
naar Gods
Gods waarheid
waarheid
zijn geschrift.
in
Kerk met
met een
een mensenverstand
mensenverstand alleen
geven, maar,
maar, zo
hij
in de Kerk
alleen niet
niet geven,
zo sluit hij
zijn
me vraagt
vraagt hoe
hoe dit
dit dan
dan wel
wel kan
kanworden
worden gegeven,
gegeven, dan
dan zeg
zeg
zijn boek,
boek, als
als u me
ik
dit slechts
slechts mogelijk
mogelijk is door
door hem
hem die
die weet
weet wat
wat het
het inhoudt
inhoudt uit
uiteigen
eigen
ik dat dit
ervaring,
daad van
van overgave
overgave aan
aan Gods
Godsspreken
sprekenstelde.
stelde.
ervaring,door
door hem
hem die
die de daad
En
dan zal ik zeggen,
zeggen, aldus
aldus Blondel,
is zo
zo !!
En dan
Blondel, dan
dan luidt
luidt het:
het : ««C'est
C'est »,
», ja het is
Hiermee
Blondels dissertatie
dissertatie afgesloten en met
te korte
korteweergave
weergave
Hiermee is Blondels
met deze al te
van
L'Action gaven
wij feitelijk
feitelijk tevens
tevens een
een samenvatting
samenvatting van
van den
den inhoud
inhoud
van L'Action
gaven wij
zijner gehele
gehele philosophie.
Heel zijn
zijner
philosophie. Heel
zijn verder
verder leven
leven immers
immers zal
zal eraan
eraangewijd
gewijd
zijn
de gedachten
gedachten van
van L'Action
L'Action teteverrijken,
verrijken, teteverdiepen,
verdiepen, tetepreciseren,
preciseren,
zijn de
te verdedigen
verdedigen naar
naar rechts,
rechts, zonder
zonder dat
dat zij
zijwezenlijk
wezenlijkworden
worden
naar links
links en naar
gewijzigd. Reeds
Reeds spoedig
spoedig na
na de
de promotie
bleek hem,
gewijzigd.
promotie bleek
hem, dat hij
hij slechts
slechts een
een
dat de
de strijd
strijd allesallesveldslag
tegen de
de rationalisten
rationalisten had
had gewonnen,
gewonnen, maar
maar dat
veldslag tegen
behalve
ten einde
behalve ten
einde was.
was. Men
Men weigerde
weigerde hem
hem aan
aan het
het hoger
hoger philosophiephilosophieonderwijs toe
toe te laten,
onderwijs
laten, tot,
tot, wederom
wederom dank
dank zij
zij de
deinterventie
interventievan
vanBoutroux,
Boutroux,
in 1895
1895 zijn
zijn benoeming
benoeming volgt
volgt aan
aan de
de ««Faculté
deLille
Lille»,»,het
hetjaar
jaardaarop
daarop
Faculté de
eerste onder
onder de tegenstanders
tegenstanders zal
hij dan
dan voor
voor zich
zich
Aix-Marseille. Als
in Aix-Marseille.
Als eerste
zal hij
winnen
den fransen
winnen den
fransen Spinoza.
Spinoza. Léon Brunschvicg,
Brunschvicg, die hem
hem zal
zal toegeven,
toegeven, dat
dat
philosophie het
het recht
recht had
had over
overgodsdienst
godsdienst tetespreken,
spreken,zonder
zonderdaarmee
daarmee
zijn philosophie
irrationeel
irrationeel te worden
worden of op
op te
te houden
houden philosophie
philosophie tetezijn.
zijn.
Was de strijd
links » dus
strijd tegen
tegen ««links»
dusmoeilijk,
moeilijk,maar
maarsuccesvol,
succesvol,veel
veelzwaarder
zwaarder
kreeg
In 1896
1896schreef
schreefhij
hij
kreeg Blondel
Blondel het te
te verduren
verduren van
van zijn
zijn geloofsgenoten.
geloofsgenoten. In
in de
Lettre sur
de Annales
Annales de
dephilosophie
philosophie chrétienne
chrétienne zijn
zijn befaamde
befaamde ««Lettre
sur les
les
exigences
de la
et sur
exigences de
la pensée
pensée contemporaine
contemporaine en matière
matière d'apologétique
d'apologétique et
sur la
la
méthode
» waarin
méthode de la
la philosophie
philosophie dans
dans l'étude
l'étudedu
duproblème
problèmereligieux
religieux»
waarin hij
hij
de toen gangbare apologetiek sterk bekritiseert en zijn immanentiemethode,detongabrpliekst r nzijmaethod,
die meer
meer de nadruk
nadruk legt op
op de
de eenheid
eenheid tussen
tussennatuur
natuur en
engenade,
genade,als
alsremedie
remedie
voorstelt. De
De al
al tetescherpe
scherpekritiek,
kritiek, die
dieBlondel
Blondelzelf
zelfininlater
laterjaren
jarengedeeltelijk
gedeeltelijk
terugnam,
nam menig
menig theoloog
terugnam, nam
theoloog tegen
tegen hem
hem in
inenenmen
menbeschuldigde
beschuldigdehem
hem
die voor
voor de
derationalisten
rationalisten tetebovennatuurlijk
bovennatuurlijk was,
was, nu
nuvan
vankatholieke
katholiekezijde
zijde
als te
tenaturalistisch.
naturalistisch. Nog
Nogjaren
jarenzullen
zullendedeverdachtmakingen
verdachtmakingenduren,
duren,men
men
las ze
dagen n.a.v.
n.a.v. de
de ««nieuwe
nieuwe theologie
» in
ze nog
nog voor
voor kort in onze dagen
theologie»
in Frankrijk,
Frankrijk,
maar
maar als door
door een
een wonder
wonder is
is Blondel
Blondel zelfs
zelfsinindededagen
dagenvan
vanhet
hetmodernisme
modernisme
aan elke
XIII
elke veroordeling
veroordeling ontkomen.
ontkomen. De persoonlijke
persoonlijke tussenkomst
tussenkomst van Leo XIII
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die aan de commissie van den Index verzocht te weigeren de « Lettre »
zelfs maar te onderzoeken werkte hier natuurlijk remmend, mèt de persoonlijke integriteit van den schrijver, die de luisterhouding, welke hij
onontbeerlijk acht voor den wijsgeer, zelf het eerst in praktijk bracht.
Eigenlijk heeft de « philosoof van Aix », zoals hij door zijn jarenlang
professoraat aldaar genoemd zou worden, constant eraan gewerkt zijn gedachten te preciseren en nog meer in overeenstemming te brengen met de
traditionele leer van de Kerk, zonder het vernieuwende element prijs te
geven. Eerst in zijn colleges en artikelen, later na 1927, als zijn ogen hem
het doceren onmogelijk maken, in zijn grote gedicteerde werken. Wij kunnen
ons voorstellen welk een vreugde het daarom hem moet geweest zijn in
December 1944 n.a.v. het eerste deel van zijn « La philosophie et l'esprit
chrétien » de gelukwens van Pius XII te ontvangen waarin hij na zoveel
jaren een eerherstellende bekroning van zijn levenswerk mocht zien door de
hoogste kerkelijke autoriteit. Dat ook deze brief temidden van welgemeende
en welverdiende lofprijzingen nog een kleine restrictie laat horen : « sauf
quelques expressions qu'une rigueur théologique eut voulues plus précises »,
zal ook Blondel niet onbegrijpelijk voorgekomen zijn na al deze strijd.

Betekenis
Blondels leven en werken is nu ten einde. De historicus der philosophie
vraagt zich thans af, wat de betekenis van dezen wijsgeer is geweest voor
het denken der mensheid. Het is moeilijk reeds nu hierop een antwoord te
geven, omdat de afstand tussen Blondel en ons nog te gering is. In de
levende gemeenschap van den geest blijft iemand werken, ook na zijn dood
en dikwijls blijkt dan, dat de tijdgenoot ons al te nabij staat om in volle
diepte gepeild te kunnen worden. Zij die tijdens hun leven het meest
beroemd waren, worden dikwijls het snelst vergeten. Het was slechts een
hevig beroeren van de oppervlakte, maar geen werking in de diepte. Eerst
de distantie van de tijd, van eeuwen liefst, leert ons hier de ware grootheid.
Zo kunnen wij ook slechts gissen welke de betekenis van Maurice Blondel
is geweest, omdat zij wellicht voor een groot gedeelte in de toekomst
verborgen ligt. Bepalen wij ons echter tot het heden, dan kunnen wij toch
in elk geval uit de feiten vaststellen welke zijn betekenis tot nu was voor
ons, zonder op deze toekomst vooruit te lopen. Uit de gegevens dan kunnen
wij het volgende concluderen :
Vooreerst moeten wij negatief zeggen, dat Blondel geen school heeft
gemaakt, althans niet in dien zin, dat men nu over een « blondelisme »
zou spreken als over hegelianisme, spinozisme, thomisme. D aarvoor is hij
een te weinig systematisch denker, hij bouwde geen systeem op, omdat
hem dit te weinig lag en hij zijn taak juist zag in het verzet tègen een
5
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philosophie die meent in haar begrippen de volle werkelijkheid zonder
meer te bevatten. In zijn verzet tegen dit « conceptualisme » ging Blondel
te ver, met het gevolg, dat men bij hem een tekort aan vaste heldere
begrippel jkheid aantreft. Het is niet wegens overgrote helderheid, dat nu
reeds zovele interpretaties over Blondels « systeem » bestaan en voortdurend
boeken over zijn gedachte verschijnen. Zijn belangrijkheid wordt ermee
aangegeven, maar tevens de moeite die hij ons bezorgt door zijn gemis
aan precisie en systematiek.
Door dit gebrek aan constructief denken staat zijn philosophie vervolgens
ook niet in een levende synthese met de traditie. De wijze waarop hij
L'Action schreef en zoals zij nu voor ons ligt, zonder bibliographie en
zonder citaten van an deren is typerend. Ongetwijfeld had hij het nodige
vóór 1893 gelezen en zal ook later bij de uitwerking van zijn dissertatie
zorgvuldig trachten zich meer in de traditie in te voegen, zoals wij bv.
zien in zijn citeren van St. Thomas, maar ook dan zoekt hij bij voorkeur
bij de hem verwante denkers als St. Augustinus, St. Bernardus, Pascal,
Leibniz, 011é Laprune, die zeker met alle grootheid die sommigen van hen
bezitten niet direct tot de systematische denkers worden gerekend. Na
1927 wordt trouwens het lezen hem onmogelijk en juist dan gaan zijn grote
werken verschijnen. Zo berust zijn traditie meer op geloof en leven, dan
op systematisch doordenken van ande re n.
Gemis aan systeem en gemis aan traditie zijn dus twee negatieve zijden
van Blondel. Daar ligt zijn betekenis dus niet. Maar dat zag hij zelf ook
wel in, daar lag zijn talent niet, daar niet zijn taak. Deze lag elders en
hier moeten wij dan ook de positieve waarden van deze philosophie gaan
zoeken.
Toen de twintigjarige Blondel in 1881 naar Parijs kwam en zich d aar
als katholiek in dit ongelovige milieu bevond, toen heeft hij zijn levensroeping gezien, haar uitgedrukt in L'Action en in de jaren daarna bevestigd.
Wij kunnen haar het best weergeven met de woorden van zijn leermeester
aan wien hij zijn proefschrift wijdde en wiens werk hij voortzette. « Ma
tache spéciale, zegt 011é Laprune, c'est de rendre témoignage à la vérité
chrétienne dans le monde philosophique et dans l'Université » (Sertillanges,
Le christianisme et les philosophies, Aubier, Paris, 1941, T. I., p. 348) .
Tegenover de « lekenphilosophie » die leek met antigodsdienstig vereenzelvigde, komt de leek Blondel met zijn philosophie. Hij stelt zich op het
terrein der autonome wijsbegeerte met zijn tegenstanders, aanvaardt hun
autonomie der rede, maar laat tevens zien hoe in deze autonomie een
heteronomie ligt geïmpliceerd. De philosophie heeft niet het laatste woord,
een woord dat de religie zou uitsluiten, omdat zij zelf leeft v an een diepere
realiteit en nog wel v an de realiteit van het geloof : « non adjutrix nisi
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libera ; non libera nisi adjutrix philosophia » (L'Action, p. 393) . De vrijheid en zelfstandigheid der rede wordt erkend en geëerbiedigd op haar
eigen competentiegebied, maar zelf zal zich deze vrijheid slechts weten
te behouden door haar uiteindelijke overgave aan het geloof. Alleen de
waarheid kan ons vrij maken.
De diepe ernst waarmee Blondel deze taak aanvatte, zijn degelijkheid,
zijn innemende persoonlijkheid, heeft zijn tegenstanders weliswaar niet tot
zijn mening overgehaald, maar tenminste overtuigd, van de mogelijkheid,
dat men ook als christen denken kan. Zij bemerkten dat Blondel iets te
zeggen had en zij leerden naar hem luisteren. Met Blondel werkt dan
meer op historisch gebied, maar met dezelfde wijsgerige ondergrond
zijn vriend Delbos, vervolgens een Henri Bergson, door onzen wijsgeer
wel enigszins misprijzend « philosophe-poète » genoemd, maar juist door
zijn literaire gaven de onderstromirig van het denken meevoerende in een
spiritualistische richting, later nog hun leerlingen en de door hen beïnvloeden, zodat men nu na 50 jaar zeggen kan, dat het milieu der franse
universiteit voor een groot gedeelte is « hervormd » in de geest waarin
Blondel het zich met 011é Laprune had gedroomd. De niet officiële philosophie in de vorm van het existentialisme werd zeker een nieuw gevaar,
samen met het in Frankrijk zo invloedrijke marxisme, maar zij vervullen
de nuttige taak de christenen te behoeden voor de gevaarlijke rust der
tevredenheid waarin hun wijsgerige voorvaders het rationalisme over zich
lieten komen. Het « Te colant magistri » mogen de mannen der wetenschap U eren , van de Christuskoninghymne, blijft een imperatief in deze
wereld, ook als de katholieke wijsgeer en wetenschapper dankbaar even
terugblikken naar de vooruitgang die in 50 jaar werd behaald in de samenwerking tussen geloof en wetenschap.
Overigens, voor deze rust schijnt er momenteel bij katholieke philosophen
en theologen geen gevaar te zijn en ook dit wel heel bijzonder, dunkt mij,
dank zij Maurice Blondel. Ongetwijfeld was het mede door zijn verdienste
dat katholieke en niet-katholieke philosophen tegenwoordig zo vredelievend
kunnen samenwerken op congressen en in tijdschriften, maar dit is zeker het
werk van meerderen geweest, in Frankrijk en elders, niet van Blondel alleen.
Uniek schijnt echter zijn betekenis voor de katholieke philosophie zelf.
Zijn wijze van beoefenen der wijsbegeerte betekende vooreerst voor de
katholieken van het eind der vorige eeuw een oproep : terug naar de
werkelijkheid, terug naar het leven. Zij waren vervallen in de fout van
hen die zij bestreden, ook hun wijsbegeerte was sterk besmet door rationalisme en conceptualisme. De klanken van de encycliek « Aeterni Patris »
waarin Leo XIII hen opriep tot een herstel der christelijke wijsbegeerte
naar den geest van St. Thomas, begonnen pas l angzaam tot hen door te
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In een vergelijking heeft Blondel eens den philosoof een ontdekkingsreiziger genoemd, die moeizaam een berg beklimt. Je kunt ook over de
berg heenvliegen, zegt hij, en dat is veel gemakkelijker. Maar de wijsgeer,
zelfs als hij de waarheid reeds van elders bezit, ziet zijn taak juist in het
ontdekken en het zoeken, zoeken voor zichzelf en aan anderen laten zien
hoe men vinden kan, zwoegend, hopend, wachtend op de verblijdende
vondsten die zich ineens aan ons kunnen aanbieden. Deze taak heeft Maurice
Blondel als de zi j ne gezien, hij heeft geen moeite in zijn ontdekkingstocht
gespaard en trouw zijn bevindingen aan ons meegedeeld. Hiermee verrijkt
zullen wij des te beter de weg omhoog kunnen voortzetten, dankbaar aan
hem die in zijn lange leven ons leerde hoeveel inspanning deze trek naar
de waarheid waard is.
27 Juni 1949.

Culturele Banden met Indonesië
door J. HAARSELHORST S. J.

ET is nu ongeveer een jaar geleden, dat we in het te Batavia verschijnende weekblad Katholiek Leven herhaaldelijk protesteerden tegen
de inhoud van een Digest van de Stichting Opbouw-Pembangunan, genaamd
Tijdsein. Deze protesten waren vooral gebaseerd op het feit, dat deze links
georiënteerde digest door de overheid kosteloos op de Middelbare scholen
in Indonesië werd verspreid. Naar aanleiding van een opmerking in het
weekblad De Groene Amsterdammer, waar we op in zijn gegaan, kwam
eindelijk in het tweewekelijkse tijdschrift Kritiek en Opbouw, eveneens
uitgegeven door voornoemde Stichting, een reactie, waarvan we het begin
als een inleiding op deze beschouwing willen aanhalen. Onder de titel
Katholieke Bezwaren stond het volgende :
« In het weekblad Katholiek Leven geeft de heer J. H. (S. J.) voortdurend
uitdrukking aan zijn ernstige bezorgdheid over de culturele activiteit van
de stichting Opbouw-Pembangunan. Hij zegt « enigszins geschrokken » te
zijn, nadat hij in De Groene gelezen had, dat de enige Nederlandse litteratuur, die men in de Republiek geregeld ontvangt, bestaat uit een aantal
exemplaren van Oriëntatie, Kritiek en Opbouw, en Tijdsein, allemaal
uitgaven, waarmee « Opbouw » op de een of andere manier te maken heeft.
Wat de heer H. in De Groene las, vond hij « voor ons katholieken al een
heel onprettige gewaarwording, waar we het niet bij zullen mogen laten ».
De onlustgevoelens van de heer H. zijn begrijpelijk. Hij constateert, dat
de culturele band tussen Nederland en Djokja loopt via de stichting
Opbouw-Pembangunan en hij heeft daar als katholiek bezwaar tegen. Dat
is zijn goed recht, zoals het een goed recht van de katholieken is om op
hun beurt culturele banden met Djokja aan te knopen, ten einde te herstellen, wat zij blijkbaar hebben verzuimd. De stichting Opbouw zal vermoedelijk de laatste zijn om er hen lelijk op aan te kijken, wanneer zij
succes mochten hebben met hun cultuurpolitiek.
Bedenkelijker is, dat de heer J.H. (S.J.) het er niet bij laat om een in
zijn ogen ernstige achterstand der katholieken te constateren, maar dat hij
deze constatering vergezeld laat ga an van een aantal insinuaties over het
karakter en de strekking van Oriëntatie, Tijdsein en Kritiek en Opbouw,
bedoeld om de lezer wijs te maken, dat hij hier te doen heeft met uitgaven
van een materialistisch en heidens allooi. Want, aldus de redenering van
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de anderen beginnen met hun culturele arbeid. Zij hebben in dien zin een
voorsprong, dat zij fris aan de arbeid gaan en onkosten beginnen te maken,
waar door katholieken reeds lang is gezwoegd en gespaard om belangen te
behartigen, die hoger liggen dan het culturele en die aan een bepaalde
cultuur ten grondslag moeten liggen.
Daarom zeiden we : ons geloof is een duur geloof. Naast hetgeen gedaan
is, had ook moeten gebeuren, wat door hen die een andere levensbeschouwing hebben, gedaan is, en voor de toekomst zal, voor zover de omstandigheden het zullen toelaten, er naar gestreefd moeten worden om de ontstane
achterstand in te halen.
Het zal wel niemand ontgaan zijn, dat er in de laatste jaren in Nederland
onder de katholieken een groot gemis is gevoeld aan deskundigen op het
gebied van Indonesië. Dat was op een critiek ogenblik een gevaarlijke
handicap. Van al degenen, die over Indonesië hebben geschreven en
gesproken, waren er slechts weinigen, die Indonesië kenden uit langdurig
persoonlijk contact met land en volk. Dat katholiek Nederland naast hen,
die door God geroepen werden voor de geestelijke arbeid, niet vele van
zijn beste mannen naar Indonesië heeft durven zenden en het arbeidsveld
voor de leken vrijwel geheel aan anderen heeft overgelaten, heeft zich
in deze jaren gewroken.
We spreken de weinigen, die in Indonesië gewerkt hebben en nog werken,
hiermee niet te na. Deskundigen, die met gezag kunnen spreken, kan men
niet op bestelling thuisbezorgd krijgen. Deze moeten, zoals op ieder ander
terrein, uit het grote aantal naar voren treden. De kaart van Indonesië is
een veelkleurige volkerenkaart. Wanneer dit niet zo was, wanneer we dus
te doen hadden met een homogene bevolking, zou dit tekort makkelijker te
verhelpen zijn, omdat het niet zo moeilijk zou zijn om eventuele meningsverschillen tegen elkaar af te wegen. Maar wat waar is van Java, is daarom
nog niet waar van Sumatra, of Borneo of Celebes of de kleine Soenda
eilanden. Hier moet een deskundig oordeel opgebouwd worden uit contact
tussen mensen, die verschillende delen van Indonesië in de praktijk van
het leven hebben leren kennen. Een op zichzelf staande deskundige is hier
bijna niet denkbaar.
Was het aantal katholieke Nederlanders in Indonesië in de afgelopen
50 jaren groter geweest, dan zou ook het probleem van de culturele banden
met Nederland anders liggen dan nu het geval is. Men mag zonder overdrijving zeggen, dat, uitzonderingen daargelaten, de ontwikkelde Indonesiër,
die hoger of middelbaar onderwijs heeft genoten en nu een leidende positie
inneemt, weinig of geen begrip heeft van de « katholieke » gedachte op
godsdienstig, sociaal, economisch en cultureel terrein. De grondslag hiervoor
moet gelegd worden door persoonlijk contact en door de pers. Hiervoor
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kon het niet voldoende zijn, dat een of ander priester wat tijd probeerde
vrij te maken voor het houden van een lezing of het schrijven van een
artikel in een dagblad.
We weten niet of in het verleden de aandacht van de katholieken in
Nederland hierop gevestigd is. We weten echter wel, dat er pogingen
gedaan zijn om de belangstelling van de katholieken in Nederland te wekken
voor de verschillende Indonesische studenten aan de universiteiten in
Nederland. We willen hier niet nagaan, hoe het verklaard moet worden, dat
van de vele Indonesiërs, die in de jaren tussen de twee wereldoorlogen in
Nederland hebben gestudeerd, maar zeer weinigen in aanraking zijn gekomen
met ,het katholieke leven aldaar, maar het feit ligt er ontegenzeggelijk.
Deze opmerking moet natuurlijk getemperd worden door de altijd en overal
geldende moeilijkheden van toenadering tussen katholieken en niet-katholieken, maar we moeten de feiten durven te nemen zoals ze zijn. En dan is
het een feit, dat deze studenten met name in links georiënteerde kringen
steeds van een welkome ontvangst hebben mogen genieten. Ze hebben het
Nederlandse leven en het wereldgebeuren vanuit de linkse hoek le re n bezien
en daarmee ook de daar gangbare opvattingen over het leven van de
katholieken en hun politieke en sociale ideeën overgenomen.
Uit deze studenten zijn voortgekomen de Indonesiërs, die nu de toon
aangeven op het politieke toneel. Wanneer wij vinden, dat daar valse
klanken tussen zitten, moeten we toch voorzichtig zijn om de schuld van
alles op Moskou te schuiven, hoewel Moskou van deze zaadbodem zeer
goed gebruik heeft weten te maken. Toch zijn velen van hen verre van
anti-katholiek. Ze staan onwennig tegenover het leven en denken van de
katholieken en bekennen vaak eerlijk hun onwetendheid.
Hoe weinig het culturele beeld van Indonesië gelijkt op de culturele
verhoudingen in Nederland, komt nog het duidelijkst uit, wanneer we de
aandacht even schenken aan de pers in Indonesië. We beperken ons tot
Batavia. In Batavia verschijnen volgens onlangs gepubliceerde cijfers (deze
cijfers veranderen voortdurend maar niet ten gunste van de katholieken) :
4 Nederlandse, 5 Indonesische, 6 Chinese dagbladen ; 18 Nederlandse, 12
Indonesische en 7 Chinese weekbladen. We laten de overige publicaties
onvermeld. Bij deze cijfers zijn inbegrepen 2 Nederlandse en 1 Indonesisch
katholiek weekblad.
Wie vanuit Nederland of na een kort plaatselijk bezoek aan Indonesië
de vraag stelt, waarom er in Indonesië geen katholieke dagbladen zijn, is
niet voldoende georiënteerd over Indonesië. Maar aangenomen dat dit gemakkelijk zou kunnen geschieden, van wie moet het initiatief dan uitgaan
Om meer dan een reden is dit niet een werkobject voor priesters en broeders.
Als er mensen zijn, die zich in Indonesië geheel buiten de politiek moeten
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houden, zijn zij het. Het is ook niet juist, dat het financieel risico van een
katholieke pers neer zou moeten komen op de katholieke missie. Het staat
aan het initiatief van de katholieke leken om de mogelijkheden, die hier
toch wel zijn, na te gaan en te e xploiteren.
Het blijft voor ons, die in Indonesië werken in dienst v an de Kerk, een
onbegrijpelijk verschijnsel, dat na 1945 vanuit Nederland zovelen naar
Indonesië zijn gekomen en dat onder hen zo weinig katholieken zijn. Het
is natuurlijk niet uitgesloten, dat voor verschillende diensten in Indonesië
zich wel de nodige katholieken hebben gemeld, maar dat deze om een of
andere reden niet zijn aangenomen. Het zou van belang zijn om in dat
geval een onderzoek hie rnaar te laten instellen. Doch de meer algemene
verklaring is, dat door het traditionele, doch de laatste 30 à 40 jaren
ongegronde wantrouwen tegenover de samenleving in Indonesië met betrekking tot gevaren voor geloof en zeden, in 1945 Indonesië bij onze katholieke
jongeren niet als een toekomstmogelijkheid naar voren is gekomen.
Er is nog een ande re mogelijkheid, die zo ze geen werkelijkheid mocht
zijn, toch hier beklemtoond wordt om de feitelijke toestand des te duidelijker te doen uitkomen. Van verschillende kanten is er geprobeerd om in
Nederland de aandacht te vestigen op de dringende behoefte aan jonge,
katholieke werkkrachten in Indonesië. In het gunstigste geval heeft men
veel beloofd, maar veel daadwerkelijk enthousiasme viel er niet te bespeuren.
Ten slotte zou het dan daarop neerkomen, dat men het risico van een kort
verband en het onzekere van de toestand niet aandurfde.
Maar voor al die niet-katholieken, die gekomen zijn, bestond datzelfde
risico en diezelfde onzekere toekomst. Toch hebben zij het aangedurfd om
te zien of hier een levensmogelijkheid geschapen kon worden. Wanneer wij
zien, hoe allerlei niet-katholieke fracties van het Nederlandse volk er in
geslaagd zijn om mensen van hun richting naar hier te doen komen, dan
komen we tot deze slotsom : Bij ons katholieken wordt datgene, wat wij
moeten wensen, de uitbreiding van het geloof, verzorgd door priesters,
broeders en zusters en katholiek Nederland zorgt er voor, dat zij dit
werk kunnen verrichten. Doch zoals we in het begin zeiden, daarmee is de
plicht van katholiek Nederland niet afgelopen. Deze loopt op dit punt
voort in de richting van de katholieke leer. Wanneer katholiek Nederl an d
zijn zorg voor Indonesië zou beperken tot zijn missie-actie, dan zal katholiek
Nederland niet op zich hebben genomen zijn aandeel in de morele verantwoording voor de culturele toekomst van Indonesië, hetgeen in deze dagen
betekent : de beveiliging van de volkeren van Indonesië tegen het communistisch gevaar.
Katholiek Nederland moet niet kunnen dulden, dat straks alle katholieke
jongens uit het leger naar Nederland zullen zijn teruggekeerd, terwijl de
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werkgelegenheden, die hier ter beschikking waren, door niet-katholieken
zijn bezet. Katholiek Nederland zal er voor moeten gaan zorgen, dat zo
de mogelijkheid zich blijft voordoen om jonge krachten naar hier te zenden,
er een behoorlijk aantal goede katholieken naar hier komt, niet om godsdienstige propaganda te voeren, maar om als goede katholieken een korrel
zout te zijn in deze de stichting Opbouw moge het mij vergeven
materialistische en heidense samenleving. Katholiek Nederland zal straks,
wanneer de Verenigde Staten van Indonesië een beroep zullen doen op
Nederland om hulpkrachten, klaar moeten staan met jonge mannen, die
met anderen zullen dingen naar de beschikbare posten.
Als men dan vraagt naar enige praktische voorstellen, dan willen we
hier al vast enige punten kort en bondig aanstippen, die voor de daadwerkelijke uitvoering rechtstreeks overleg met hier zullen vereisen, maar
daarom nog geen jarenlange voorstudie vorde ren : Laat naar het voorbeeld
van de niet-katholieke, de katholieke pers in Nederland gezamenlijk iets
doen voor Indonesië, hiervoor mensen uitzenden en enig risico durven
nemen ; laat de Nederlandse katholieke boekhandel gezamenlijk een hunkerende menigte verzadigen, hiervoor mensen uitzenden en enig risico
nemen ; laat in universitaire kringen de gedachten van de studenten uitgaan
naar Indonesië ; laat de katholieke krachten op onderwijsgebied, en
hier bedoelen wij niet alleen lager en middelbaar doch ook universitair
onderwijs zich op de hoogte stellen van plaatsingsmogelijkheden alhier
en hun evenredig aandeel komen nemen in de opvoeding en wetenschappelijke opheffing van de volkeren van Indonesië ; laat de katholieke vakverenigingen officieel informaties inwinnen omtrent de werkgelegenheden,
die zich in Indonesië voordoen op hun terrein en deze gegevens met aanmoediging en voorlichting onder de aandacht brengen van hun leden ; laat
de katholieke sociale verenigingen gezamenlijk het initiatief nemen om in
de hoofdsteden van de Verenigde Staten van Indonesië katholieke leeszalen
in te richten voor de op het gebied van staathuishoudkunde en maatschappijleer weetgierige Indonesiër ; laat men gelden bijeenbrengen om ons in
Indonesië in staat te stellen de juiste anti-communistische lectuur onder
de bevolking te brengen, enz.
Maar laat katholiek Nederland bij dat alles de moed hebben om wat
risico op zich te nemen, de risico, dat een of ander plan misschien mislukken
zal. Katholiek Nederland zal voor Indonesië niets schoners kunnen doen
dan te laten blijken met daden, dat zijn belangstelling voor Indonesië
uitgaat boven politieke geschillen en geldbeleggingen, omdat het zijn verantwoording kent tegenover het volk van Indonesië, waaraan in het verleden
veel tekort is gedaan.

Vereist hagiografie een kunstenaar
door A. van GROENEWOUD O. P.

N De Linie van 12 Nov. 1948 vonden we onder de titel « Het Geestelijk
Avontuur » een lezenswaardig artikel van H. Kuitenbrouwer over het
schrijven van heiligenlevens. Het is lang niet de eerste maal, dat het
hiermee samenhangende probleem in de katholieke tijdschriften besproken
werd. Zo langzamerhand hebben diverse auteurs hun desiderata voor de
ideale hagiografie geformuleerd en men zou ertoe kunnen overgaan daarvan
systematisch een « methode » op te stellen. Indien tenminste deze wensen
en vereisten zonder meer kritiekloos a anvaard moeten worden. En dat
gaat ondergetekende maar slecht af na het lezen van bovengenoemd artikel.
H. K. schreef daarin : « Franz Werfel schreef zijn Lied van Bernadette
en we kwamen tot het inzicht, dat het schrijven van een heiligenleven een
kunstenaar vereist... » Tot dat inzicht kwamen wij nu juist niet. Integendeel ! Wij menen, na Werfel nog eens te sterker, dat het kunstenaarschap
het schrijven van een echt heiligenleven zeer in de weg kan staan.
Kunstenaar is schepper

Wat houdt de kunstgave eigenlijk in ? Zonder ons hier te verdiepen in
al de schakeringen, die het artistentalent vertoont, mogen we toch vaststellen, dat een kunstenaar een schepper is, een vormer, een maker. Hij is
er niet zozeer op uit de natuur intact te laten, zoals hij haar aantreft, doch
eerder om ze opnieuw te vormen, en zelfs om ze om te vormen. De voor
hem liggende werkelijkheid grijpt hij vast om ze te gebruiken als een
materiaal, niet als een model of als doel. Hij drukt er nieuwe vormen in.
Heeft Dante niet daarom de kunst « het kleinkind van God » genoemd ?
De mens, kind van God als Zijn maaksel, brengt in navolging van Gods
schepping de kunst voort.
Nu is de vrijheid ten opzichte van de realiteit, die dit scheppen insluit,
aan den artist niet alleen van harte gegund, maar hij kan deze overal
toepassen, waar hij wil. Niet alleen marmer of verf of klanken ondergaan
onder zijn handen een metamorphose tot beeld of fresco of sonate, maar
historie wordt roman, chanson de geste of epos ; anecdote wordt puntdicht ;
dierkunde fabel ; geloof wordt mythe of parabel. Als kenmerk van de
artist tegenover de historicus prijst Aristoteles in de eerste juist de gave
en het recht om te verhalen wat zou hebben kunnen gebeuren en niet
gebeurd is.
Doch deze vrijheid moet halt maken voor het echte heiligenleven. Met
opzet zeg ik : echte. Het staat den kunstenaar immers vrij een heilig
mensenleven te fingeren, zoals Streuvels probeerde in zijn « Alma » ; hij
kan zelfs een reëel leven van een heilige gebruiken als vervormbaar materiaal, zoals Schiller deed in zijn « Magd von Orleans ». Maar in al deze
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gevallen verliest hij het recht om zijn product uit te geven als een echt
heiligenleven. Want dit is alleen datgene wat er daadwerkelijk ergens ter
wereld onder de reële invloed van Gods genade beleefd werd. Dat is
onaanraakbaar. Wie daaraan verandert, prutst en knoeit aan Gods werk.
Men heeft dat te nemen, zoals het daar ligt of lag, of men moet iets anders
gaan ondernemen.
Kunstenaar is ordenaar

Nog een andere eigenschap van de artist staat de echte hagiografie in
de weg. Hij heeft de onweerstaanbare neiging om te ordenen. Hij wil
feitenmateriaal schikken volgens bepaalde wetten en kunstgrepen, die de
schoonheid hem dicteert. En deze is een onverbiddelijke dictatrice ! Zij
eist rhythme, dus tegenstelling van ups en downs, contrasten, de herhaling
soms van een rijm (in ruimere zin te nemen, zoals ook de Hebreeën dat
verstonden) , een verwikkeling en ontknoping met een snel daarop volgend
slot, en nog veel meer van dergelijke aesthetische factoren.
De realiteit en vooral de realiteit van het menselijk leven nu voldoet
uiterst zelden aan deze eisen. Ze is eenvoudigweg lelijk, onsamenhangend,
ongeproportioneerd met verlegde zwaartepunten (« levens » als mensen met
een waterhoofd) , effen en vlak soms zonder variatie. Kortom, ze prikkelt
den artist tot weerbarstigheid en tegenspraak ; hij moèt ze om-vormen en
her-ordenen.
Dat nu verdraagt de echte hagiografie nooit. Wie het leven van de
reële heilige Jeanne d'Arc wil beschrijven, kniele met deemoed en « onthechte dienstbaarheid » (H.K.) geheel onbaatzuchtig voor de goddelijke
feiten en beschrijve die met niets anders. Hoe ongeproportioneerd, hoe
onrhythmisch en onpoëtisch dat leven misschien ook schijnt verlopen te
zijn. Men heeft zich daaraan te houden, of men moet geen echt heiligenleven willen schrijven.
Daarbij doet zich nog het onloochenbare feit voor, dat we het leven van
vele heiligen voor grote delen niet kennen. Met name beginnen de heilige
Dominicus en Thomas van Aquino eerst te « leven » omtrent hun dertigste
jaar. Is het met Jezus' leven, het schoonste van alle, wel anders gesteld
Wat men niet weet en dan toch neerschrijft, is fantasie. Vrome fantasie,
moge men bewe ren, maar niet dat werk van God en mens, dat toen en
ginds op aarde werd gewrocht.
Werfel als criterium

Het is wel een heel ongelukkige greep om juist Werfel als richtsnoer te
nemen van een geslaagde hagiografie. Indien ooit, dan heeft hij bewezen,
dat de kunstenaar van nature schepper en ordenaar is, en de neiging bezit
een heiligenleven zelf te fingeren (fingere = vormen, kneden) en zelf van
het gewenste rythme te voorzien. Hij is het overtuigend bewijs van mijn
bewering.
Ik mag hier nog wel eens verwijzen naar het onweerlegde betoog van
pater J.v.d. Kooy S.M.A., die in Stemmen van Lourdes (Jrg. 25, af 1. 6 en
8) uitvoerig heeft aangetoond, hoe Werfel de geschiedenis geweld heeft
aangedaan tengevolge van zijn artistieke zucht om contrasten te scheppen.
Gelijk ik indertijd in De Bazuin (6 en 13 Mrt. 1948) reeds mijn instemming
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met dit betoog heb te kennen gegeven, zo moet ik hier herhalen, dat Werfel
niet alleen talloze historische détails heeft veranderd en aangevuld, die
misschien van minder belang zijn, maar ook « het karakter zelf van Bernadette en haar gehele optreden » heeft vervormd en mis-tekend.
Na de verschijningen fantaseert Werfel een gespannen verhouding tussen
Bernadette en haar ouders, die volgens de wetten van de normale psychologie misschien vanzelfsprekend zou geweest zijn, maar die met de feiten
in strijd is. De eerste verschijning zelfs krijgt bij de auteur een onrustig,
hysterisch karakter (door de zogenaamde duivelse stemmen aan de Gave,
de monsterachtige gedaanten op haar kamertje), terwijl deze heeft plaats
gehad in een buitengewoon serene sfeer (slechts het geruis van populieren
werd gehoord) . Haar min of meer geforceerd vertrek naar het klooster,
haar afkeer ten opzichte van familie en kennissen tijdens haar verblijf
aldaar, het pijnlijke contrast van de jonge zuster met de novicenmeesteres,
de levenswijze der religieuzen en nog vele andere zaken meer zijn pure
fantasie van Werfel. Ze dienen niet ter aanvulling van lacunen in de
historie, maar zijn apert met ons bekende feiten in strijd. En de enige
plausibele reden van deze al te ruim opgevatte « dichterlijke vrijheid » is
juist de artistieke neiging om tegenstellingen op te werpen ; de drang naar
rhythme, naar sterke up en downs, naar contrasten, naar een crisis met een
snelle « catastrophe ».
Werfel maakte steeds gebruik van « de wichelroede van zijn psychologisch
inzicht » in plaats van zich te « laten leiden door het ogenschijnlijk verdolen
maar verblindend doelwaarts gaan der genade » (H.K.). Met andere
woorden : de genade van God volgde in Bernadette andere wegen (zoals
uit de feiten blijkt) dan de psycho-analyse normaal doet vermoeden. De
psycho-analyse is tegen Gods werking, die haar volgens menselijke logica
« onlogische grillen » toeschijnen, niet opgewassen. Werfel had beter gedaan,
nu hij eenmaal echte historie wilde schrijven (zie zijn eigen Voorwoord),
met zich gelovig aan de feiten te houden en de zielkunde en zijn eigen
zucht tot ordenen ter zijde te laten.
Waarmee niet beweerd is noch bewezen, dat de kunstenaarsgave geen
enkel voordeel zou bieden bij het schrijven van een echte hagiografie. Doch
dat is misschien stof voor een ander artikel.
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heid binnen het Belgisch staatsverband. Anderzijds hadden vele frontsoldaten erg te lijden om hun Vlaams-zijn. Een en ander waren oorzaak,
dat na de eerste wereldoorlog de Vlaamse taalstrijd ook een politiek karakter
kreeg. Velen vroegen zich af : staat het werkelijk in de sterren geschreven,
dat het Vlaamse volk in een ander staatsverband moet leven dan het
stamverwante Noordnederlandse volk, en dat het noodzakelijk moet samengaan met het Waalse volk ? Wat zegt de nationale geschiedenis, wat zeggen
de vele eeuwen ervaring van ons volk hierover ?
Opmerkenswaard is, dat een Noordnederlandse historicus, die nog wel
professor was te Londen, zich het eerst aan het bestuderen en het beantwoorden van deze vraag heeft gezet. In 1925 en weer in 1930 bundelde
Prof. Dr P. Geyl een reeks lezingen en artikels onder de titel De GrootNederlandsche Gedachte, met de typérende ondertitel Historische en politieke beschouwingen. Wegens deze niet te miskennen politieke bijtoon bleef
de Nederlandse en de Belgische geschiedschrijving
door Prof. Geyl
klein-Nederlands en klein-Belgisch genoemd
lange tijd doof voor deze
nieuwe klank. De Londense hoogleraar, die weldra te Utrecht doceren zou,
ging echter onverstoord door en publiceerde van 1930 tot 1937 drie delen
van zijn Geschiedenis van de Nederlandse Stam waarmede hij tot het jaar
1751 kwam, en in hetzelfde jaar 1937 nog eens een merkwaardige bundel
bijdragen : Kernproble me n van onze geschiedenis. Hij betoogde : de grens
tussen Nederland en België werd pas op het einde der XVIe eeuw getrokken
door willekeurige oorzaken ; daarenboven is er in de loop van de geschiedenis
wel een zekere oppositie tussen het Vlaamse en het Waalse volk w aar te
nemen.
Intussen werkte H. Pirenne tot 1932 zijn Histoire de Belgique rustig af.
In Nederland publiceerde Blok in de jaren 1923 tot 1926 een derde druk
van zijn Geschiedenis van het Nederlandse Volk ; zelfs kwam er in de late
jaren 1935 tot 1938, onder leiding van Prof. Dr H. Brugmans, een tweede
achtdelige Geschiedenis van Nederland tot stand.
Anderzijds was het Vlaamse volk zich meer en meer als een eenheid gaan
voelen, zodat er nu ook in 1936 een Geschiedenis van Vlaanderen begon te
verschijnen, waarvan in 1940 het vijfde en voorlaatste deel van de pers
kwam.
Dit verschil in opvattingen had ontegenzeggelijk het voordeel de historische gezichtseinder te verruimen, en het volle licht te laten vallen op
geschiedkundige feiten, die tot dan toe, meestal onbewust, waren veronachtzaamd. Eén zaak stond vast : de klein-Nederlandse en de klein-Belgische
ban was definitief verbroken. Het duidelijkst kwam dit tot uiting toen
Prof. Dr L. Van der Essen, in een bijna sensationeel te noemen lezing, in
1938 hierover boudweg verklaarde : « Met Professor Geyl ben ik overtuigd
dat zulk een voorstelling absoluut geen steek houdt en dat zij, van wetenschappelijk standpunt uit, niet verdedigbaar is. Daarom ben ik, na over
dit probleem lang nagedacht te hebben en alles wat er over geschreven
werd oordeelkundig gelezen te hebben, een kordaat voorstander van de
« Groot-Nederlandsche » geschiedschrijving » x.
1. Prof. Dr L. Van der ESSEN, « De historische gebondenheid der Nederlanden » in
Nederlandsche Historiebladen », I, 2, 1938, p. 153 ; ofwel Dr L. Van der ESSEN en Dr G.-J.
HOOGEWERFF, a De historische gebondenheid der Nederlanden », Brussel, 1944, p. 8.
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Weer kwam een wereldoorlog over de Lage Landen gevaren en trok
ditmaal niet enkel België maar ook Nederland in zijn maalstroom mee.
Veel terughoudendheid, veel vooroordelen, veel engheid en chauvinisme
werden meteen meegesleurd. Nu was de atmosfeer geschapen waarin Belgen
en Nederlanders zich rustig, zonder vooringenomenheid, zowel over de
toekomst konden bezinnen als op het verleden terugblikken. Uit het in 1946
verschenen en reeds in 1947 herdrukte Deux mille ans d'histoire, opgesteld
door een groep Belgische historici, blijkt dat ook de Fransschrijvende
Belgische historiographie van het goed recht der Lagelandse opvatting onzer
nationale geschiedenis overtuigd is geworden. Dat ook de Noordnederlandse
historici deze opvatting huldigen zal dadelijk blijken.
Deze background moesten wij even met forse trekken schetsen om de
grote geschiedkundige publicaties der laatste maanden naar hun volle
waarde te kunnen schatten.

II.

Geschiedenis van België

Ingaande op een oude wens van den in 1935 overleden Prof. Pirenne,
publiceert « La Renaissance du Livre » een prachtig verluchte groot-in-4°
uitgaven van diens Histoire de Belgique 2 Reeds kwamen twee zware
delen van de pers, waarbij er nog twee moeten aansluiten (de oorspronkelijke uitgave telde zeven in-8° delen) . Meer dan 3.000 platen waarvan
een twintigtal gekleurde buitentekstplaten illustreren de tekst. Dat er 9.000
inschrijvingen kwamen op dit werk, toont voldoende het succes van deze
uitgave.
De platen werden met zorg uitgekozen en gecommentarieerd door Dr
Franz Schauwers, conservator der Koninklijke Bibliotheek van Brussel, en
Drs Jacques Paquet. Hun bedoeling was niet enkel de beschreven gebeurtenissen maar nog meer de geest van Pirenne's opus weer te geven : vandaar
de uitgesproken voorkeur voor het economisch en sociaal leven. Alle merkwaardige hallen, belforten, hanzehuizen en beurzen werden opgenomen,
handel en nijverheid, landbouw en krijgswezen in beeld gebracht, er zijn
charters en munten, autographe brieven en titelpagina's van boeken, maar
vooral een mooie galerij portretten. Ook wie met het illustratiemateriaal van
de Belgische geschiedenis vertrouwd is, wordt bij het doorbladeren van deze
rijk verluchte uitgave telkens weer aangenaam verrast. De samenstellers van
de iconografie hebben zoveel mogelijk vermeden platen te geven die reeds in
L'Art en Belgique werden opgenomen 3 Toch hadden wij meer schilderijen
en meer religieuze kunst gewenst : het schilderij van Egmont en Hoorn
op hun praalbed door Louis Gallait, de Gothische O.L.Vrouwe-kerk van
Antwerpen of een volledige voorgevel van een barokkerk mist men node.
De commentaren verklaren niet enkel de platen maar geven het historisch
belang van de voorgestelde personen en van de dokumenten aan 4
.

.

.

2. H. PIRENNE, « Histoire de Belgique. Iconographie rassemblée et commentée par Franz
BCHAUWERS et Jacques PAQUET ». Tome I. « Des origines à , l'état bourguignon », 1948 ;
Tome II. « De la mort de Charles le Téméraire à la pais de Munster », 1949. - 4 La
Renaissance du Livre », Brussel, 514 en 522 pp.
3. P. FIERENS, e.a., « L'Art en Belgique du Moyen Age à nos jours ». - « La Renaissance
.du Livre 3. , Brussel, 1939, 545 pp. in -4..
4. In de commentaren bij de platen zijn enkele onjuistheden geslopen. Zo staat onder het
bekende portret van Simon Renard (II, p. 235), dat hij een « ami de Granvelle » was, terwijl
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De onevenwichtigheid in de eerste uitgave tussen de Middeleeuwen en
de Moderne Tijden, heeft de auteur in deze herziene uitgave, jammer
genoeg, niet weggenomen. De Middeleeuwen tot 1555 moeten het stellen
met 180 bladzijden, terwijl de « Onafhankelijkheidsstrijd en Scheuring »
(1555-1648) 345 bladzijden toebedeeld krijgen. Blok besteedde zowel aan
de eerste als aan de tweede periode twee delen ; en Pirenne, die het Zuiden
op het oog had, waar de Middeleeuwen een hoge bloei brachten, wijdde
bijna drie delen aan het eerste tijdvak en iets meer dan één deel aan het
tweede.
De hoofdlijnen van het werk zijn integraal behouden. Men kan ze zo
samenvatten : de geschiedenis der Zeventien Provinciën bewijst, dat deze in
de XVIe eeuw tot één natie aan het samengroeien waren, en dat niets de
scheuring tussen Noord en Zuid liet voorzien. Indien er door de Nederlanden
een kultuurgrens liep, dan liep deze niet van Oost naar West, maar van
Noord naar Zuid : de pas in de eerste helft der Zestiende eeuw genaaste
gouwen in het Noordoosten stonden nog vreemd tegenover de kern der
Lage Landen, terwijl in het Zuiden het onafhankelijke prinsdom Luik met
het ver afgelegen hertogdom Luxemburg eveneens afzijdig stonden. Dat de
scheuring er toch kwam tussen Noord en Zuid is te wijten, niet aan wezenlijke verschillen tussen de bevolking, maar aan militaire en geografische
factoren (p. 269). Daarna heeft het Calvinisme de Noordelijke Nederlanders
en de Contra-Reformatie de Zuidelijke zo beïnvloed dat deze in den loop
der XVIIe eeuw meer en meer vreemd en onbegrijpend tegenover elkaar
gingen staan. Deze stelling wordt in haar grote lijnen
afgezien van
enkele eer bijkomstige schakeringen
door nagenoeg alle huidige Noorden Zuidnederlandse historici aangenomen. Het is de grote en blijvende
verdienste van Prof. Geyl het eerste deze stelling te hebben verdedigd en
ze door dertig jaar onophoudende studie als grondslag van onze nationale
geschiedenis te hebben doen aanvaarden.
Het belang echter der taalgrens, de tegenstelling tussen Diets- en Waalssprekende Nederlanders heeft Prof. Geyl zeker overdreven. De VlaamsWaalse tegenstelling bij de Atrechtse en Utrechtse Unies in 1579, en het
verdelingsplan der Zuidelijke Nederlanden volgens de taalgrens, in 1632
door enige Waalse edelen uitgedacht, zijn nagenoeg alleenstaande feiten en
dan nog vooral aan andere oorzaken dan taal- of rasverschillen toe te
schrijven. Alleen de centraliserende politiek van de Belgische staat en haar
onderdrukking der Vlaamse taal en kultuur hebben een Vlaamse beweging
doen ontstaan, en de Vlamingen tegen de Walen opgezet. Tot dan toe
hadden Vlamingen en Walen steeds in peis en vrede samengeleefd.
Het voornaamste bezwaar tegen Prof. Geyl's baanbrekend werk is, dat
hij het Waalse volk, een, historisch gezien, integrerend deel der Lage
Landen, uit zijn beschouwingen uitsluit. Dezelfde moeilijkheid rijst voor
een Geschiedenis van Vlaanderen.

juist : « Ofschoon Granvelle met de voorbereiding der hervorming niets te maken gehad had,
hij profiteerde er meer dan iemand van » (uitg. 1930, p. 431), wat hij verkeerdelijk veranderd
heeft in : « Ofschoon Granvelle in de voorbereiding der hervorming de Nederlandse theoloog
Sonnius ... vooropgeschoven had, iedereen kon zien dat hij er meer dan iemand van profiteerde »
(uitg. 1948, p. 194).
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IV.

Geschiedenis van Vlaanderen

Zo pas verscheen, na een onderb reking van 9 jaar, het zesde en laatste
deel der Geschiedenis van Vlaanderen 8 Aangezien Vlaams-België nooit een
politieke eenheid heeft uitgemaakt en het Vlaamse volk zich pas de laatste
decenniën als volk enigszins is bewust geworden, waren er voor deze geschiedenis, van wetenschappelijk standpunt uit, grote bezwa re n. Voortdurend
immers moet de historicus over de staats- en taalgrenzen heengrijpen om
instellingen en feiten van de Vlaamse gouwen te verklaren. Nochtans wa re n
juist voor dit laatste deel de bezwaren heel wat geringer.
Dr Max Lamberty, de bekende schrijver van Philosophie der Vlaamse
Beweging heeft het leeuwenaandeel voor zich genomen : ongeveer twee
derden van dit deel heeft hij gewijd aan de politieke geschiedenis en de
Vlaamse Beweging ; Prof. Dr H. Van Werveke beschreef de economische
ontwikkeling en Dr R. F. Lissens het geestesleven, terwijl Prof. Dr F. Van
Goethem zeer in 't kort de sociale stromingen schetste. De namen alleen
reeds van de medewerkers st aa n borg voor de degelijkheid en betrouwbaarheid van de bijdragen.
Wij constateren echter met verbazing, dat een hoofdstuk over de godsdienstige toestand in Vlaanderen in de pen is blijven steken. Of is het
huidige Vlaanderen reeds zo gelaïciseerd dat men zijn katholiek verleden
mag doodzwijgen ? Over de godsdienstvervolging onder de Franse Revolutie,
over de opheffing der kloosterorden, de jacht op « onbeëdigde priesters »,
het Konkordaat van de Paus met Napoleon en zijn gevolgen, zouden
pakkende bladzijden te schrijven zijn. De godsdienstpolitiek van Koning
Willem I en het verzet van het episcopaat, het grote katholieke réveil na
1830, het krachtig heroplevende kloosterleven, de heroprichting van de
universiteit van Leuven, de volksmissies en de vrije scholen met later de
schoolstrijd, de reactie op de Syllabus, het uitzenden van duizenden missionarissen, de sociale actie en de katholieke jeugdbewegingen, de houding
van het episcopaat gedurende de twee wereldoorlogen, het retraitewerk en
de H. Hartbonden, enz. enz., al die kwesties worden slechts heel eventjes
in een vreemd verband aangeraakt of volstrekt niet behandeld. Men heeft
de Moreau's L'Eglise en Belgique, V. Deel : « Style Moderne » marP.
(pp. 207-263) te lezen, om het pijnlijke tekort in deze geschiedenis van
het katholieke Vla an deren aan te voelen.
Wat in dit zesde deel vooral de aandacht zal trekken, is wel een uitvoerige
geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Max Lamberty besteedt er nagenoeg
twee vijfden van de hele band aan (pp. 1 17-2 68) . Hoe het Vlaamse volk de
verfransingspolitiek van de Belgische Staat, de ondermijnende actie van
zijn eigen verfranste leidende standen en de economische achteruitzetting
is te boven gekomen, om door een hopeloos zware taalstrijd, die weldra
een breed-kulturele en zelfs politieke strijd werd, zijn essentiële rechten te
veroveren, dat is van een epische grootheid. Blijkbaar heeft de auteur zich
door dat epische laten meeslepen om zich op het einde aan lyrische ontboezemingen en aan een apologie van de vlaamsgezinde te wagen, die in
.

8. « Geschiedenis van Vlaanderen ». Deel VI. « Vlaanderen van het einde van de XVIIIe tot
het begin der XXe eeuw » door Dr Max LAMBERTY, Prof. Dr H. Van WERVEKE, Prof. Dr
F. Van GOETHEM en Dr F. LISSENS. - Standaard -Boekhandel, Antwerpen- Brussel -GentLeuven, 1949, 398 pp., 41 buitentekstplaten, voor niet-intekenaars Fr. 385.
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een wetenschappelijk tractaat minder passen. De Zuid- en nog meer de
Noordnederlanders kunnen hier een kennis van de zo moeilijk te begrijpen
Vlaamse Beweging opdoen, die zij elders tevergeefs zullen zoeken.
V,

Geschiedenis

der Nederlanden

1. Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Boven schreven wij, dat de groot-Nederlandse gedachte reeds vóór de
tweede wereldoorlog in de historiographie meer en meer veld won. Dit
blijkt o.a. ook uit het feit, dat in 1938 de Nederlandse Historiebladen
begonnen te verschijnen, waaraan verscheidene vooraanstaande geschiedschrijvers in Noord en Zuid hun naam verbonden. Na den laatsten oorlog
is dit tijdschrift versmolten met de Bijdragen voor geschiedenis en oudheidkunde die sinds 1838 bij de firma Nijhoff verschenen, tot de Bijdragen
voor de geschiedenis der Nederlanden. Het uiterst representatieve redactiecomité is samengesteld uit : Prof. Dr Van der Essen, Leuven ; Prof. Dr F.
L. Ganshof, Gent ; Prof. Dr P. Geyl, Utrecht ; Prof. Dr R. Post, Nijmegen ;
Prof. Dr B. Thom, Stellenbosch ; Prof. Dr H. Van Werveke, Gent en
Prof. Dr Jhr P. J. van Winter, Groningen. Het doel van het tijdschrift is,
niet enkel de hele Nederlanden in het geschiedkundig onderzoek te betrekken
en de elementen van historische gebondenheid op te sporen, maar ook en
vooral een band te leggen tussen de historici zelf van Noord en Zuid.
Zo bevat het laatste nummer van de Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden 9 de volgende artikels : Dr W. J. Forsma : Vormen van bestuur
ten plattelande in de Noordoostelijke provincies vóór 1795 (slot) ; J.
Craeybeckx : De organisatie en de konvooiering van de koopvaardijvloot
op het einde van de regering van Karel V ; D. Grosheide : De Maatschappij
« Tot Nut van 't Algemeen » in de Zuidelijke Nederlanden. Merkwaardig is
weer de lange Kroniek (pp. 240-297) waarin, na enige personalia, alle
belangrijke boeken en artikels over de geschiedenis der Nederlanden worden
aangegeven en toegelicht. Tenslotte volgt een uitvoerige bespreking van een
tiental ingezonden boeken.
Een voortzetting van dit tijdschrift is het « Nederlands-Belgisch historisch
Congres » dat elk jaar een 20 vooraanstaande Noordnederlandse en even
zoveel Zuidnederlandse historici verenigt. Het vorige jaar kwamen aldus
bijna alle meest markante geschiedschrijvers der Nederlanden te Utrecht
samen, en dit jaar te Leuven. De te houden referaten zijn meestal zo
gekozen, dat een discussie over essentiële punten der nationale geschiedenis
de verschillende standpunten en bevindingen confronteert : het meest
vruchtbaar echter is telkens het persoonlijk contact der historici met elkaar.
2. Geschiedenis der Nederlanden
Het vorig jaar verscheen onder redactie van Prof. Dr L. G. J. Verberne
het eerste deel van een op vulgarisatie afgestemde driedelige Geschiedenis
9. « Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden ». -- Nijhoff, 's Gravenhage ; De
Sikkel, Antwerpen, Deel III, Afl. 3-4, 1949, pp. 161-320, jaarabonnement fl. 16.50, Fr. 275.
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de hele Nederlanden omvatten, dit zijn de « Zeventien Provinciën » met het
prinsbisdom Luik, of juister nog, de huidige staten Nederland, België en
Luxemburg. Ten slotte, terwijl, overeenkomstig de toen geldende opvatting,
vooral Blok maar ook Pirenne hoofdzakelijk de politieke geschiedenis
beschreven, zal in deze algemene geschiedenis een ruime plaats worden
gegeven aan de economie, de sociale toestanden en de kultuurgeschiedenis.
Wat brengt ons het eerste deel ? In een lange « Algemene Inleiding »
zet Prof. J. Romein de opzet v an het werk uiteen en sluit zijn klare
expositie met een letterkundig hoogstaande schildering der Nederlanders
zoals vooraan
van af de holbewoners tot de twintigste eeuw. Daarna
geeft Prof. Dr H. Van Werveke een synthese van
elk deel zal gebeuren
dit eerste deel. Docente Helène Danthine behandelt in het eerste hoofdstuk
de praehistorie van het Zuiden en Prof. Dr A. W. Byvanck in het volgende
de praehistorie van het Noorden. Die scheiding tussen Zuid en Noord is
natuurlijk vreemd ; Prof. Van Werveke tracht dit dan ook in zijn Inleiding
te verontschuldigen : « Die twee synthesen op hun beurt tot één sluitend
geheel te verwerken, door het overbruggen van talrijke nog voorhanden
moeilijkheden, zou een inspanning hebben vereist, die de verschijning van
het boek wellicht nog voor lange tijd had uitgesteld » (p. XXXI) . Prof.
Dr A. W. Byvanck beschrijft daarna in het derde hoofdstuk de verovering
en de bezetting door de Romeinen, iets te veel Noordnederlands gezien,
waarop de Zuidnederlandse Dr Germaine Faider-Feytmans met het vierde
hoofdstuk : « de Romeinse beschaving in de Nederlanden » het evenwicht
herstelt, en Mr P.C.J.A. Boeles een afzonderlijke studie wijdt aan de
terpencultuur in Friesland tot omstreeks 400. Docent Dr Ch. Verlinden
geeft daarna een werkelijk meesterlijke uiteenzetting van de Frankische
kolonisatie, waarbij hij achtereenvolgens het getuigenis der grafvelden, der
plaatsnamen, der streektalen en van den woonbouw onderzoekt om tot een
non liquet te besluiten. De geschiedenis en de kultuur van de Merovingers
en de Karolingers met het ontstaan van het graafschap Vlaanderen en van
de Lotharingse gravenhuizen tot 925, zijn van de hand van de grootste
mediaevist van Noord en Zuid, Prof. Dr F. L. Ganshof. Ten slotte schetst
Mr S. J. Fockema Andreae beknopt de geschiedenis van Friesland van de
vijfde tot de tiende eeuw en rekent af met een heel stel eerbiedwaardige
Friese legenden, terwijl Prof. Dr B. H. Slicher van Bath een tiental
bladzijden wijdt aan de toen op zichzelf levende Oostelijke gouwen van
Noord-Nederland in dezelfde periode. Een beredeneerd overzicht van
bronnen en literatuur besluit dit eerste deel.
Uit de inhoudsopgave blijkt, dat de redactie werkelijk eersterangs deskundigen voor de onderscheidene perioden heeft kunnen aanwerven :
degelijkheid samen met een doorgaans vlotte uiteenzetting kenmerken
het werk.
Prof. Dr Ganshof heeft aan het kerkelijk leven talrijke en grondige
bladzijden gewijd die ons volledig bevredigen ; zijn taak werd hierin ten
zeerste verlicht door P. de Moreau's Histoire de l'Eglise en Belgique, die
hij met verering telkens weer aanhaalt. Zal de Katholieke Kerk steeds
een dergelijke waardering vinden in dit werk ? Daar de volgende delen
afzonderlijke hoofdstukken zullen bevatten over het godsdienstig leven
ware het wenselijk, dat deze aan katholieke historici werden toevertrouwd,
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zoals van af de XVIe eeuw de geschiedenis van het protestantisme onder
zijn verscheidene vormen in protestantse handen kan berusten.
De Lagelandse opvatting van de hele geschiedenis der Nederlanden komt
in dit eerste deel, zoals wij zagen, nog niet voldoende tot haar recht. Dat
de kunstmatig gescheiden gehouden Noord- en Zuidnederlandse geschiedschrijving nog vele jaren zal nodig hebben eer zij één zal zijn geworden,
is vanzelfsprekend. Maar dat met deze waarlijk groots opgevatte geschiedenis
van de Lage Landen een flink eind weegs in die richting wordt afgelegd,
is onbetwistbaar.

Politiek overzicht
INTERNATIONAAL

14

, Augustus hadden in West-Duitsland, voor de eerste maal sinds 1932,
vrije verkiezingen plaats. De deelneming was groter dan verwacht
was : ruim 78 % der kiezers bracht zijn stem uit. Van deze 24 millioen
stemden ruim 7 millioen op de C.D.U. (christen-democraten) . Bijna evenveel stemmen behaalden de sociaal-democraten. Het zetelverschil tussen
beide partijen is slechts 8, (139 tegen 131) . Samen zouden deze twee partijen
op de 402 zetels over een grote meerderheid beschikken, maar Adenauer
en Schumacher zijn elkaar tijdens de verkiezingsstrijd zo fel te lijf gegaan,
dat, afgezien nog van hun wederzijds program, een coalitie van deze partijen
vooralsnog tot de onmogelijkheden behoort. Adenauer, die wegens zijn
beledigende uitlatingen omtrent de grenscorrectie, onze sympathie verspeeld
heeft, is aangewezen op samenwerking met de « vrije democraten » (feitelijk
liberalen) en met andere kleinere partijen. Alle partijen hebben zich bij
deze verkiezingen gekenmerkt door een versterkt nationalisme, dat zelfs de
opleving van Hitlerianisme niet uitsloot. De bezettende machten zullen, voor
het welzijn van Europa, een waakzamer oog op deze ontwikkeling van het
Duitse sentiment moeten houden dan zij totnogtoe gedaan hebben.
Voor de eerste maal in de geschiedenis kwam begin Augustus te Straatsburg bijeen de « Europese Raad », die zich ten doel stelt de grondslagen te
leggen van de « Verenigde Staten van Europa ». Een Comité van ministers
der tien aangesloten landen legt de agenda voor aan de Raad, die slechts
« consultatieve » d.w.z. adviserende macht heeft. Haar leden, 87 in getal,
totnogtoe allen volksvertegenwoordigers, kunnen besluiten nemen, die alleen
rechtskracht verkrijgen, wanneer zij door de verschillende vertegenwoordigingen der aangesloten landen worden overgenomen. Tot voorzitter werd
gekozen de pas afgetreden minister Spaak, die zijn taak aanvaardde met de
kostelijke raadgeving : « Ge moet niet trachten in één maand Europa
overeind te zetten. Laten we trachten iets tot stand te brengen, iets van
practische aard. Omdat we allemaal grote redenaars zijn, is het zaak ons
te bekorten, wil er althans iets tot stand komen. Naast Spaak was natuurlijk
de grote man : Churchill, de krachtige voorvechter van de eenheid van
Europa. Benoemd tot ere-burger van de stad Straatsburg en door alle
aanwezigen hartelijk toegejuicht, bracht hij enkele wensen naar voren om
de macht van de Assemblée te versterken. Zij moest vrij zijn de agenda
naar eigen inzicht uit te breiden, zij had recht op een eigen secretariaat,
op een permanente internationale administratie, terwijl het de plicht van de
ministers moest zijn voorstellen van de Assemblée in de nationale parlementen te brengen. In dit stadium van groei der Europese Unie was het
echter geraden de nationale souvereiniteit niet aan te tasten. De Nederlandse
vertegenwoordiger Serrarens liet zich daarover positiever uit. Churchill
wenste een speciale zitting der Assemblée in Januari te beleggen, waaraan
dan ook West-Duitsland zou kunnen deelnemen. Bidault was van mening,
dat het Saargebied en Oostenrijk in dit opzicht de voorrang moesten hebben.
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NEDERLAND

Het is niet waarschijnlijk, dat de aantekeningen en beschouwingen door
de zo rampzalig omgekomen Amerikaanse journalisten nagelaten, de loop
der gebeurtenissen ten gunste van het oorspronkelijk Nederlands standpunt
in zake de Indonesische verhoudingen zouden hebben gewijzigd. Zij kwamen
te laat om de politiek van het State Department te kunnen beïnvloeden.
Na het van Royen-Rum-accoord van 7 Mei waren, alvorens de R.T.C. kon
beginnen, slechts twee punten van belang : de « cease- f ire-order » en een
overeenstemming tussen de federale delen en de Republiek. Het bevel tot
het staken van het vuren werd gelijktijdig door de Nederlandse en de
republikeinse regering aan hun ondergeschikte strijdkrachten opgelegd, voor
Sumatra (14-15 Aug.) , enige dagen later d an voor Java (10-11 Aug.) . Het
bleek echter, dat speciaal op Java het gezag der republiek niet sterk genoeg
was om guerilla-benden van extremisten en communisten in toom te houden.
Enige dagen lang stond Solo aan zware aanvallen bloot. Hatta gaf toe,
dat het niet makkelijk was de Indonesische troepen, die over 2000 verschillende plaatsen verspreid lagen, tijdig te instrueren en wees bovendien op het
feit, dat er ook andere troepen waren, die nooit met de republiek willen
samenwerken en moeilijkheden zullen blijven veroorzaken. De Nederlandse
verlieslijsten, na het « staken van het vuren » uitgegeven, bevestigen,
betreurenswaardig genoeg, deze woorden.
Om overeenstemming tussen de federale staten en de republiek te
bereiken werd een Inter-Indonesische Conferentie belegd te Djocja, die te
Batavia werd voortgezet. De vrije en souvereine staten van Indonesië
noemen zich « Republik Indonesias Serikat » (Republiek van de Verenigde
Staten van Indonesië) . De vlag is rood-wit, de taal « Bahasa Indonesia »
en het volkslied is « Indonesia Raya ». Deze republiek is gebaseerd op de
beginselen van democratie en federalisme. Aan haar hoofd staat een
president, die gekozen zal worden door de deelgebieden, volgens een nader
te treffen regeling. De president en zijn ministers vormen tezamen de
federale regering. In een constitutie zullen de beginselen nader worden
uitgewerkt en gepreciseerd. Ten opzichte van de Nederlanders is men
bereid economische en technische hulp te aanvaarden. Beter dan welke
buitenlanders ook kennen zij het land en ook zij kunnen bij de oplossing
van hun problemen Indonesische hulp gebruiken.
Vóór de opening van de R.T.C. was het nodig, dat in het openbaar bleek,
in hoeverre de Nederlandse regering bij haar nieuwe tactiek op ondersteuning van de volksvertegenwoordiging kon rekenen. Naar aanleiding
van een nota en een brief van minister van Maarseveen bespraken de
leiders der verschillende partijen in de Tweede Kamer (17 Aug.) , onder
grote belangstelling van het publiek, de houding der Nederlandse regering,
De heren Schouten, Welter en Gerbrandy herhaalden hun bezwaren. De
heer Schouten was van mening, dat vervroegde souvereiniteitsoverdracht
aan een staatkundig en staatsrechtelijk nog niet gevormde organisatie
strijdig was met de grondwet. Ook wenste hij, dat Nieuw-Guinea, dat in
geen enkel opzicht bij Indonesië of bij de federatieve staten behoort,
daaraan niet zou warden afgestaan, maar zijn oude status zou behouden.
De voorzitter van de R.K. Kamerfractie, prof. Romme, zag geen heil in
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een ten val brengen van de huidige regering, want de weg, die gekozen is,
is onherroepelijk met de gevolgen welke daaraan voor Indonesië en in eigen
huis zijn verbonden. « Wij stonden voor een nadelig saldo, daarbij mag
geen tweede nadelig saldo gevoegd worden, zodat het internation aa l vertrouwen in onze politiek geschokt zou worden. » En professor Romme
besloot met de behartigenswaardige woorden : « Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid achteraf, maar wij aanvaarden verantwoordelijkheid
voor de afhandeling van de opgegane weg. Wij zijn in een positie gekomen,
dat wij moeten zeggen : « Right or wrong, my country. » De weg, welke
wij bewandelen, moge verkeerd zijn, maar er is geen terug. Daarbij is ons
doel een politiek duurzaam samengaan tussen beide landen. Wil de vrijheid
voor Indonesië en voor Nederland geen loutere leuze worden, dan is
noodzakelijk samenwerking van de twee delen van het rijk om een zelfstandige gemeenschap te worden op de basis van perfecte gelijkheid. »
De minister v an Overzese gebieden had weinig moeite, zo niet om de
Kamer te overtuigen als wel om haar rustig te houden. De Grondwet zou
gehandhaafd blijven, de Unie zou geen superstaat zijn en over NieuwGuinea zou de regering zich haar rechten voorbehouden.
Op dezelfde 17e Augustus genoot de residentie en enkele andere Nederlandse steden voor de eerste maal het schouwspel, dat de Republiek met
openlijke feestvreugde haar vierde verjaardag vierde.
Aan menig Nederlander zal dit feestbetoon, dat in Batavia verbonden
was, een onbehagelijk gevoel hebben gegeven, dat op de duur overwonnen
moet worden. Daar staat tegenover, dat de protestmeeting door het
« Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid » in den Haag belegd op de
vooravond van de R.T.C., de gevoeligheid van de Indonesische gedelegeerden
zal gekwetst hebben.
Op de plechtige opening der R.T.C. in de Ridderzaal op 23 Augustus
werd van Nederlandse zijde alles aangewend om het wantrouwen der andere
partij uit te roeien. De minister-president, Dr Drees, verklaarde met nadruk,
dat de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië een voor Nederland onherroepelijk besluit betekende. De voorzitter der Nederlandse delegatie, van
Maarseveen, onderstreepte deze woorden met de verklaring : « Elke
gedachte, dat de souvereiniteit nog ooit tot Nederl an d zal terugkeren, is
uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus
onherroepelijk verwezenlijkt worden. » De R.T.C. heeft naast de souvereiniteitsoverdracht nog een ander doel : de totstandkoming van een Unie
tussen beide partijen, en wel op basis van « een vrijwillig en gelijkwaardig
deelgenootschap met gelijke rechten. » Zelfs de U.N.C.I.-commissie wees,
bij monde van de Australiër Critchley, op de noodzakelijkheid van deze
samenwerking : « Het Nederlandse volk kan zijn onschatbare ondervinding
en zijn technische en administratieve bekwaamheid schenken. Het Indonesische volk de levenskracht van zijn nationalisme en de geestdrift van de
nieuw-geboren souvereiniteit. »
De leider der Indonesische delegatie, Hatta, maakte de indruk de beide
doelstellingen der R.T.C. niet bizonder zwaarwichtig te achten. De souvereiniteitsoverdracht was volgens hem grotendeels een formaliteit, omdat
de republikeinse bevolking reeds het bezit van haar souvereiniteit ervaart.
En de kwestie van de Unie moet op deze bijeenkomst een liefst zo klein
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mogelijke rol s pelen. « Die kwestie komt later wel aan de orde, als de
souvereine staten van Indonesië zich hebben geconsolideerd en de samenwerking met Nederland, overigens in een zo los mogelijk verband, een feit
zal zijn geworden. » Hatta, die alvorens in Nederland te arriveren een
bezoek had gebracht aan P an dit Nehru, dacht waarschijnlijk hierbij aan
de afzonderlijke positie, die India ten opzichte van de « Commonwealth »
verworven heeft. Sympathieker deed de rede aan van sultan Hamid II,
voorzitter van de B.F.O.-delegatie. Hij legde sterk de nadruk op de
bereidheid tot samenwerking met Nederland, niet alleen uit vriendschap,
maar evenzeer uit noodzaak in Indonesië. De werkzaamheden van de
R.T.C. onttrekken zich voorlopig aan de openbaarheid. In vijf commissies
hebben besprekingen plaats. Wanneer deze met hun werk gereed zijn, zal
een tweede plenaire zitting kunnen worden gehouden.
Heet van de naald hebben de Staten van Suriname een motie van protest
tegen de handelwijze der Nederl an dse Tweede Kamer gezonden aan de
inter-indonesische Conferentie te Djocja, aan de V.N. en zelfs aan de
Pan-Amerikaanse conferentie. Hun verontwaardiging was opgewekt door
een schending van het compromis, dat namens de regering door minister van
Schaik met de Surinaamse delegatie gesloten was. Dit compromis bevatte
o.a. gelijkstelling van het lager onderwijs, met uitsluiting van het kweekschoolonderwijs. Het Kamerlid de Kort wenste' dit compromis aan te
kleden met een amendement, waardoor ook het kweekschoolonderwijs
gelijkstelling verkreeg. Het amendement werd aanvaard en onmiddellijk
schreeuwden de Staten v an Suriname moord en brand, dat hun autonomie
hierdoor was aangerand. Afgezien van de principiële onderwijsinstelling,
moet men toegeven, dat het onvoorzichtig is een in wording zijnde autonome,
democratische gemeenschap een nieuwe voorwaarde op te leggen, die niet
in het compromis vervat was. Wellicht heeft minister van Schaik zich niet
krachtig genoeg tegen dit amendement verzet. Voor Suriname is er echter
nog niets verloren. Op verschillende manieren kan dit amendement nog
ongedaan worden gemaakt, zonder dat de V.N. of andere buitenlandse
autoriteiten zich met deze inwendige kwestie behoeven te bemoeien.
K. J. D.
1-9-49
BELGIE

In ons jongste overzicht hebben we de redenen aangegeven van de
mislukking van de Heer Van Zeeland als regeringsformateur (5 Juli) . De
Heer Van Cauwelaert, die hem met de bescheidener opdracht van informateur was opgevolgd (6 Juli) , heeft niets onverlet gelaten, om de stugge
socialisten te vermurwen ; de feiten hebben evenwel uitgewezen, dat hij er
slechts in geslaagd was de Christelijke Volkspartij te vermurwen en de
portefeuillehonger van de liberalen zodanig te prikkelen, dat een combinatie
C.V.P.-Liberaal reeds tot de mogelijkheden behoorde wanneer hij voor de
vorming ener regering door de Heer Eyskens werd afgelost (23 Juli) .
Deze laatste, die de overmoedige onhandelbaarheid van de socialisten
reeds meermalen heeft ondervonden, doch niet de minste illusies koestert
wat betreft de betrouwbaarheid van de liberalen, spande zich met zijn
spreekwoordelijke verbetenheid in, om toch maar een tweeledige regering,
met de socialisten, zo niet een drieledige regering op de been te brengen.
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van de mens en van de fundamentele
vrijheden. »
Maar er is veel meer dan het bewust korte en laconieke statuut. Er
is namelijk de vrees voor de uitbreiding van het communisme en voor
het Sovjet imperialisme ; er is de
overtuiging dat ten overstaan van de
huidige grootmachten, Europa een
politieke eenheid moet vormen wil
het nog op enige invloed kunnen aanspraak maken ; e r is de hoop Duitsland in de familie der West-Europese
Staten opnieuw te kunnen opnemen ;
er is de volstrekte noodzakelijkheid
van samenwerking op economisch gebied die de voorwaarde is van de welvaart en zelfs de leefbaarheid van het
vasteland ; er is vooral de onontbeerlijke beveiliging van de Westerse tradities en geestelijke waarden.
Over dit alles is iedereen het ééns.
Over de aan te wenden middelen en
de te volgen methodes om de doelstellingen van de Raad te verwezenlijken, heerst evenwel nog grote verwarring en zelfs onenigheid.
Voorstanders van « planning »
staan tegenover verdedigers van het
vrije initiatief, federalisten staan tegenover functionalisten ; zelfs konden sommige afgevaardigden niet
weerstaan aan de bekoring om binnenlandse problemen en partijentwisten reeds bij de eerste besprekingen in de schoot v an de Raadgevende Vergadering « te pas » te
brengen.
Het vastleggen van de procedure
bleek op zich zelf een lastige taak :
niet zonder moeite kon worden verkregen dat het Comité van Ministers
de dagorde van de Raadgevende Vergadering zou bepalen : het enige verweermiddel om de dreigende vloed
van steriele welsprekendheid over de
meest uiteenlopende onderwerpen te
stuiten of althans te kanaliseren.
Van verschillende zijden werd
daarom gewezen op de wenselijkheid
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om de taak van de Raad te beperken en haar inspanningen te concentreren op bepaalde practische en
beperkte doelstellingen. De Heer
Spaak, die de Vergadering met glimlachend maar feilloos gezag présideert, heeft daarop van de beginne
af de nadruk gelegd. Niet zonder
reden wordt door nuchtere geesten
iedere poging noodlottig geacht die
er toe zou strekken een onmiddellijk
accoord te bereiken over het organiseren van een federaal of verenigd
Europa. Dit zou immers onvermijdelijk tweespalt in de schoot van de
nationale vertegenwoordigingen en
onder die vertegenwoordigingen onderling verwekken. « There is more
danger at this stage in attempting
too much th an too little. » (The Spectator, 12 Augustus 1949) .
De onmiddellijke betekenis van de
Raad van Europa schijnt voornamelijk hierin te bestaan, dat het een
instelling geldt waar Europees kan
gedacht en gehandeld worden, iets
wat tot heden toe niet het geval is
geweest, in de menigvuldige Comité's
voor Europese economische, financiële en militaire samenwerking,
waar iedere afgevaardigde ambtshalve gehouden is vóór alles de belangen te verdedigen van de Natie
die hij vertegenwoordigt. De rationele organisatie van Europa eist nu
eenmaal offers en toegevendheid op
het stuk van de nationale souvereiniteit. Voorstellen die, omwille van
het Europees gemenebest noodgedwongen dergelijke offers en toegevendheid vergen, kunnen alleen uitgaan van een instelling waarv an de
werkzaamheden zich op een zuiver
Europees pl an bewegen.
Momenteel zal het vooral de taak
van de Raad van Europa zijn, een
Europees gezag in het leven te roepen dat, met kans op succes, aan de
Regeringen bepaalde, concrete voorstellen zou doen en practische mid-
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delen zou aanwijzen om de samenwerking onder de volkeren van Europa te bevorderen.
Het komt er op aan te bewijzen
dat de instelling er op aanstuurt om
moeilijkheden en problemen op te
lossen, [zij mogen dan van betrekkelijk bijkomstige betekenis zijn, zoals bij voorbeeld de bevordering van
het personen- en warenverkeer in
Europa] en niet om problemen in een
schril doch steriel daglicht te stellen.
Nederigheid, volharding en verdraagzaamheid zal daarom de vitaliteit en het rendement der instelling
beter dienen dan overdreven onmiddellijke ambities en glorierijke doch

hopeloze strijd tegen windmolens.
Wanneer eenmaal het gezag van
de instelling zal gevestigd zijn voor
het bereiken van concrete resultaten,
zal ze met meer kans op slagen problemen kunnen aansnijden van grotere omvang. Wellicht zal zij dan
de taak van bepaalde gespecialiseerde organen zoals de O.E.C.E. (Ambt
voor Europees Economische Samenwerking), kunnen aanvullen en later
eventueel overnemen.
Tenzij geweld wordt aangewend,
kan alleen geleidelijke actie tot
duurzame resultaten leiden, hoezeer
de tijd ook dringt.
A. Thomas

« Semaine des intellectuels catholiques » van Mei 1949.
Frankrijk is tegenwoordig het land
van de congressen. Deze zijn het
symbool geworden van het land zelve, van zijn onrust en praatvaardigheid, van zijn zoeken ook, zijn oprechtheid en levenswil. Symptomen
van verval wellicht, en nochtans zo
sympathiek in hun immense argeloosheid en goede wil ; ontroerend
vooral, omdat daar ook de genade
Gods en de Geest werkt en zaait.
Sinds een jaar komen nu jaarlijks
de Katholieke Franse intellectuelen
te Parijs samen in een studieweek.
Verleden jaar hadden ze zich bezonnen over het grondprobleem v an het
Christendom, de Charitas. Dit jaar
werd een meer speculatief onderwerp
besproken, dat evenwel in het brandpunt staat van de meest actuele problematiek van gelovige en ongelovige : het geloof in Christus en de hedendaagse wereld.
Van overal waren verscheidene
eminente personen uit de Franse Katholieke kringen, zowel universitaire
als literaire, samengestroomd. Een
belangrijke deputatie Duitse professoren waren ook opgekomen, en werden met speciale voorkomendheid behandeld. In het gehoor kon men na

een tijd verschillende leken en priesters ontdekken uit verscheidene landen van West-Europa, uit Amerika
en de kolonies. De meesten waren
evenwel reeds om andere redenen te
Parijs. Verscheiden kwamen speciaal
hiervoor naar de Franse hoofdstad
tot van achter het ijzeren gordijn.
Graham Greene, voor het ogenblik
de meest gevierde vreemde schrijver
in Parijs, had ten slotte na veel weigeren zijn schuchterheid, en wellicht
ook zijn onwennigheid tegenover de
continentale welbespraaktheid overwonnen, om de Parijzenaars het genoegen te gunnen te luisteren naar
zijn ietwat sombere, maar diep gelovige visie op de toekomst van de
Kerk in deze moderne wereld.
Daar de opkomst veel groter was
dan verleden jaar hadden de organisators, waaronder vooral opviel de
jonge en sympathieke aalmoezenier
van het studententehuis van de rue
Madame, l'abbé Béran, een ruimer
lokaal moeten zoeken ergens in de
buitenwijken van Parijs, in de moderne kerk van Sainte Odile van
Champerret.
Elke dag was toegewijd aan een
speciaal aspect van onze moderne
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wereld om dit dan telkens te laten
confronteren met het oude, en toch
steeds jonge geloof in Christus, de
Heer. De behandeling van deze stof
herinnerde aan den gevonden vorm
van studiedagen : eerst kwam telkens een uitgewerkte les of voordracht over de ke rn van het probleem, waarop andere specialisten
van naam telkens korte besprekingen of mededelingen lieten volgen.
J. Maritain zette de hele week in
met een heldere, vaste, alhoewel ook
enigszins agressieve uiteenzetting
over het geloof zelf. De dag daarop
was het de beurt aan de wijsbegeerte, meesterlijk behandeld door Et.
Borne van het Lycée Louis-le-Grand
in zijn drie grote aspecten : marxistisch hegelianisme, bergsonisme en
existentialisme. Daarna stelde Em.
Mourier het geduld van zijn vele toehoorders wel enigszins op de proef
door een degelijk, maar eindeloos en
mistroostig betoog over de moderne
beschaving. Hierop volgden de kunst
en de letterkunde met Stan. Fumet,
en de wetenschappen met O. Costa
de Beauregard. Ten slotte werden
enkele beschouwingen gewijd aan de
meer internationale aspecten van het
Katholieke leven in de verscheidenheid van rassen, zeden en godsdiensten. Op zijn eigen humoristische
wijze gaf H.-I. Marrou enkele zeer
rake opmerkingen ten beste over het
Franse chauvinisme, waartoe zijn vele reizen en nuchter gezond verstand
hem blijkbaar het recht gaven.
De sluitingsdag werd eerst gevierd
in de Notre-Dame zelf, waar in de
bomvolle kathedraal, Mgr. Blanchet,
rector van het Institut Catholique,
een hooggestemde homelie uitsprak.
De avondzitting zelf was beslist internationaal georienteerd. Na een
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meesterlijke rede van Fr. Mauriac,
intussen reeds druk besproken in
meerdere bladen en tijdschriften,
kwamen verscheidene vreemdelingen
aan het woord, allereerst « de clou »
van de avond, Graham Greene ; vervolgens ook Julian Marias uit Madrid en Mgr. Grosche uit Keulen,
,even afgewisseld door een naar het
schijnt even onontbeerlijk woordje
van P. Daniélou. Dit alles werd besloten door een vaderlijk woord van
dank en aanmoediging van de inmiddels overleden kardinaal Suhard,
aartsbisschop van Parijs. Met de hem
eigen bekommernis om de moderne
problemen hield hij er tevens aan de
eigen rechten van wijsbegeerte, wetenschappen en kunst tegenover het
geloof te beklemtonen. « Nooit moet
het geloof een school van vreesachtigheid zijn of van bekrompenheid
van geest. » De vreemdelingen werden ten slotte met alle Franse
hoofsheid en gastvrijheid uitgenodigd op een receptie in een van de
oude aristocratische hotels van de
boulevard St. Germain.
Gedurende dezelfde week vonden
ook enkele meer gespecialiseerde discussies plaats in beperkte kring in
de rue Madame : de methode in de
theologie door Mgr Bruno de Solages, het mirakel door E. P. Dubarle
O. P., de oorlog en de moraal, het
probleem van de predicatie, en ten
slotte het Frans-Duitse probleem.
Deze discussies, waren vooral interessant om contact te nemen met de
typisch Franse problematiek van deze dagen ; zij waren zeer open, oprecht en soms zelfs een tikje voortvarend. Zij werden echter niet opgenomen in het verslag, dat intussen
is verschenen 1.
Het is niet mogelijk in een kort

(1) Foi en Jésus-Christ et le Monde d'aujourd'hui. - Textes de la Semaine des Intellectuels
catholiques 1949 par S. Em. le Card. Suhard, Mgr. Blanchet, Mgr. Bruno de Solages,
Mgr. Grosche, J. Maritain, E. Gilson, F. Borne, H. Gouhier, etc., Editions Le Fiore, Paris,
1949, 237 blz., Fr. 250.
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bestek een ook maar enigszins benaderend idee te geven van het respectieve belang van deze discussies
en beschouwingen.
Het meest pakkende leek ons
trouwens, voor een vreemdeling althans, dat deze een direct inzicht
kreeg in de tragiek van het Franse
Katholicisme. De grote woorden,
vooral natuurlijk « l'engagement » en
« le témoignage », waren niet van de
lucht. Al te dikwijls had men de indruk dat de bezwerende beelden van
Sartre en Simone de Beauvoir sommige sprekers al te zeer onder hun
ban hielden. Van alles werd er besproken ; van alles ook vernield en
over boord geworpen met een argeloze vrijmoedigheid van desperados.
Aardig was het wel nu en dan de
stomme verbazing te observeren van
de soliede, « akademische gebildete »
hoogleraren van over de Rijn. En
boven dit alles hing wellicht een zekere « panache », en de mystieke
overtuiging dat daar iets aan het
gebeuren was, . wat heel de oude krakende Katholieke wereld uit zijn verouderde, verroeste hengsels zou lichten.
En nochtans het zou voorzeker
kleingeestig zijn, en nog meer onrechtvaardig, zo men dit alleen had
willen horen en zien in de grote volle zaal van Sainte Odile. Indien men
al te graag schermde met de « témoignage » van deze of gene, het
feit blijft, dat er echt een getuigenis
werd afgelegd door vele hoogstaande
geesten uit Frankrijk, uit milieus als
de Sorbonne, de Collège de France
en de Ecole Polytechnique, waar men
enkele jaren terug niets anders hoorde dan spot en misprijzen voor elke
vorm van geloof. Het open getuigenis
van Prof. Le Senne verraste niet het
minst de Parijzenaars zelf.
Verwarring heerste in de gedach-

ten, en soms al te weinig eerbied
voor de overgeleverde vormen van
eigen cultuur of van de Kerk, maar
dit leek ons eerder op rekening te
komen van een minder evenwichtige,
alhoewel zeer schrandere minderheid,
en dan nog, jammer genoeg, meer bij
de priesters dan wel bij de leken. De
twee soliede, nuchtere en harde mededelingen van C. Thibon en Prof. P.
Mesnard uit Algiers, die beslist van
leer trokken tegen elke woordenkramerij en extravagant dwepen met
enkele gedegenereerde aspecten en
personen uit het existentialisme, werden door heel de zaal op luid handgeklap onthaald.
Middenin de verdwazing van een
door de oorlog en de na-oorlogse tijd
vernederd en verscheurd volk, dat
reeds jaren lang door vrijdenkerij en
marxisme tot in zijn meest vitale
levenscentra werd aangetast, was het
een heerlijke troost, en meteen een
echt getuigenis voor het eeuwig levan de de Kerk, zoveel jeugd, zoveel
hoop, zoveel oprechtheid ook en toewijding aan Christus en zijn Kerk
te mogen bewonderen.
Al is de ronkende leuze, die men
soms tot in de kleinste dorpen ziet
uitgebeeld, en die men ten overvloede
kan horen zowel uit de mond van een
P. Riquet als van een simpele dorpspastoor, « que le monde a besoin de
la France », meestal niets anders
dan een hopeloze poging om eigen
onttakeling en zwakheid te verbergen achter een mom van ressentiment en voze grootheid, toch gebeurt
daar iets op het ogenblik in Frankrijk, wat de Kerk wellicht nog veel
leed zal bezorgen en kommer, maar
zeker ook, als het eenmaal in leed en
offer zal gelouterd zijn, de Kerk en
meteen de hele wereld zal ten goede komen.
P. Fransen
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voorgelicht en als gevoerd worden
door het allerverhevenste hemellicht.
De aanpassing van Pater Maes
steunt op de deugdenleer van SintThomas, aan wien trouwens De divinis nominibus vroeger werd toegeschreven. Zij legt in het traktaat
het schema der zedelijke hoofddeugden ; wij vragen ons af of de geleerde auteur niet wat veel systematiseert. Naar onzen smaak gaat iets
van den direkt aangrijpenden eenvoud verloren.
Warm aanbevolen voor mediterende mensen, die gebed en ascese willen
vestigen op speculatief-theologische
grondslagen. Zijn wij allen in dat
geval niet ?

Em. Janssen
Met de Heiligen het Jaar rond. III.
-- Paul Brand, Bussum, 410 blz.,
1949, per deel f. 15.
Hierbij is het derde deel, omvattend de maanden Juli, Augustus,
September, van « Met de Heiligen
het Jaar rond » ger ee d gekomen. De
keuze der Heiligen en de bewerking
der vitae is ongeveer als in de eerste
delen. Andere, minder bekende Heiligen wisselen af met nieuwere, beter
bekende. Christina de Wonderbare,
die beter de wonderbaarlijke heette,
had ik liever uit deze groepering
weggelaten gezien. Wij kennen haar
innerlijk te weinig om haar acrobatische toeren als heiligheid te appreciëren. In de « Martelaren van Japan » staat abusievelijk dat Xaverius
uit China naar Japan kwam. Het
boek biedt wederom een kleurige verscheidenheid van Heiligenlevens en
is met dezelfde zorg en smaak uitgegeven als de voorafgaande delen. Moge het werk zijn weg vinden in de
katholieke gezinnen.
J. v. H.
Otto HOPHAN, De Apostelen. Vert.
P. van Hilde. -- J. H. Gottmer,
Haarlem-Antwerpen, 1940, 352
pp., geb. f. 12,50.
Het is moeilijk te zeggen wat de
meeste lof verdient : inhoud, vertaling of uitgave van dit boek. Om met
het meeste en voornaamste te beginnen : we hebben met dit werk een
warm, boeiend geschreven boek over
de Apostelen en Evangelisten gekregen. De schrijver heeft gelijk : « wer-

kelijk alles samenvattende, afgeronde beschouwingen over alle Apostelen bestaan er maar zeer weinig ).
Van latere heiligen bestaan levensbeschrijvingen in overvloed, maar wat
weet de gemiddelde christen over de
Apostelen ? Dit boek haalt hen uit
de schemering naar het licht. De
schrijver heeft geluisterd naar de H.
Schrift en zonder zijn toevlucht tot
de legende of Apocriefen te nemen is
hij erin geslaagd de Apostelen zo levend en zo boeiend voor ons te plaatsen, dat men van hen gaat houden
zoals Christus van hen gehouden
moet hebben : als levende mensen
van vlees en bloed met hun grootheid en typische zwakheden. In hen
ook leert men Christus beter kennen
en de H. Schrift meer begrijpen. De
vertaling is dit werk waardig, evenals de fraaie typographische verzorging.

Jac. de Rooy
L. van den BRUWAENE, L'Eglise
vivante. Manuel de religion. Troisième édition. L'Edition universelle, Brussel, 1949, 396 blz.,
geill., Fr. 88.
Herziene en bijgewerkte uitgave
van een werk, dat geschreven werd
voor de hoogste klassen van de Humaniora als handboek bij het godsdienstonderwijs in overeenstemming
met het interdiocesaan programma.
In een eerste gedeelte wordt het
probleem van de Kerk apologetisch
behandeld. Hierop volgt een dogmatische uiteenzetting : de Kerk als
Mystisch lichaam van Christus en
hierbij aanknopend de driedubbele
macht. In een derde deel worden aan
de hand van de recente Encyclieken,
drie actuële vraagstukken besproken
Kerk en Staat, het sociaal probleem
en de Katholieke Actie.
Hoewel er, behalve van de Heilige
Schrift, haast geen referenties in de
tekst voorkomen treft het werk ons
niet enkel door een rijke en tot het
laatst toe bijgehouden belezenheid
van de schrijver maar ook door menige rake opmerking of verklaring,
welke getuigt van diep persoonlijk
inzicht in de aangeboden stof en
welke het handboek ver boven het
gewone peil verheft.
Het geheel biedt, volgens het beoogde opzet, een totaal overzicht van
de « Levende Kerk ».
J. Van Torre
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J. FRANCOIS, Het levende Woord.
— Tweede deel G -L, De Kinkhoren, Brussel, Amsterdam, 1948,
1050 blz.
Dit boek bewijst onmiddellijk zijn
hoge waarde door zijn overvloedige
documentatievoorraad en de klare
systematische ordening die de consultatie vergemakkelijkt. De onderwerpen voor catechese, predicatie en
elk ander godsdienstonderricht werden alphabetisch ger angschikt, beginnend met GEBED en eindigend
met LOON. Bijzonder rijk gedocumenteerd en veelzijdig belicht zijn
de onderwerpen : gebed, gebod, genade, God, godsdienst, huwelijk, kerk
en lijden. De illustraties voor elk onderwerp zijn telkens volgens een
vaste en klare orde bijeengebracht ;
na de verhalen worden achtereenvolgens geboden : voorbeelden, vergelijkingen, teksten, gebeden en gegevens over beeldende kunsten, filmstroken, wandplaten en schetsen. De
klare indeling, de verwijzingen naar
verwante gebieden en onderwerpen,
en tenslotte, de nooit ontbrekende opgave van de oorspronkelijke bronnen
laten toe de gewenste documentatie
te vinden.
J. Markey
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of voorbeeld, en vooral aanvulling der
teksten uit eigen Nederlandse schri jvers, die opvallend weinig worden
aangehaald.
F. Bellens
Dr P. C. VAN GESTEL O. P., Het
geheim van het kruis. Vastenpredikingen. — 't Groeit, Antwerpen, H. Nelissen, Bilthoven, 1949,
216 blz., Fr. 68.
In 1942 had de auteur Mysterium
crucis uitgegeven, tien reeksen van
vastenpreken ; dit zijn vier nieuwe
reeksen, die telkens voor de radio
werden gehouden, van 1945 tot 1948.
Elke van de 32 conferenties is dus
vrij kort ; elke reeks moet, in haar
jaar, actueel zijn voorgekomen :
« Het lijdensprobleem » bij voorbeeld
in 1945, of « Geestelijke bevrijding »
in 1946. Niet minder de twee daarop
volgende reeksen : « God is niet
dood » van 1947, en « De goede God »
van 1948. En elke reeks vormt een
geheel: het aangekondigde onderwerp wordt werkelijk afgehandeld.
In weinig geestelijke boeken kan
de moderne mens, over ons allerdiepst godsdienstig mysterie, op een
zo bevattelijke wijze zoveel leren.
Em. Janssen

J. FRANCOIS, Het levende Woord,
3e d. (M-Z) . Illustratiemateriaal
voor Godsdienstonderricht. —De
Kinkhoren, Brugge, 1949, 1016
pp., Frs 295 en 345.

E. B. ALLO O.P., De grote gedach-

Bij het verschijnen van dit laatste
deel dient de samensteller warm gefeliciteerd en gedankt voor het verdienstelijk en ontzaglijk werk dat
hiermee tot een goed einde komt.
Wat hier in drieduizend bladzijden
werd samengebracht, zal jaren lang
een eerste hulp blijven voor al wie
godsdienstonderricht van op de kansel of de catheder moet geven. Van
studie en persoonlijke inspanning
ontslaat dit werk niet, maar wie een
mooie tekst zoekt als leitmotiv, een
pakkend verhaal, een practische
aanwijzing, zal « het levende woord >
zelden vruchteloos naslaan.
In opvatting en uitwerking verschilt dit laatste deel niet van de vorige. De hoge st an ding blijft volkomen gehandhaafd. Als detailverbetering wensten wij : vermelding van de
schrijver dadelijk na ieder verhaal

Na een leven van vruchtbare wetenschappelijke arbeid, geheel gewijd aan het Nieuwe Testament en
bijzonder aan Sint Paulus, heeft pater Allo dit zijn laatste werk geschreven. Hij heeft er, om zo te zeggen, geen boek meer voor open gedaan. Hij schreef het in één l ange
trek, uit de volheid van zijn hart van
priester en geleerde. Daardoor is dit
niet alleen een leerzaam boek geworden, maar ook een warm en levend
boek. Geen technische wetenschap,
geen gruis van wetenswaardigheden,
maar een l ang gerijpte visie in grote
forse trekken. Voor de nadenkende
en niet al te haastige lezer een uitstekende inleiding op de lectuur van
Paulus' brieven, zowel om ze te verstaan in de gedachtenwereld van de
eerste eeuw als vooral in hun beslissende actualiteit voor onze eeuw.

ten van Sint Paulus. Vertaald
door L. A. Rood S.J. -- Uitg.
Schenk, Maastricht, 1949, 186
blz., geb. f. 5,50.
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« Het gaat er voor de apostelen van
vandaag om de wapenen van Sint
Paulus weer op te nemen ». Vertaler
en uitgever hebben met zorg hun
werk gedaan en beiden met voortreffelijk resultaat.
Renckens
Franciscus M. MARCHESI S. J.,
1Summula suis public' ecelesiastici. -- M. D'Auria, Neapoli,
1948, 172 pp.
Dit werk, bedoeld als een leerboek
voor theologiestudenten, heeft als zodanig ongetwijfeld zijn verdiensten,
voorzover het een zeer overzichtelijke samenvatting geeft van de problemen, die men onder het publiek recht
der Kerk pleegt te rangschikken
over de maatschappij en haar juridische organisatie in het algemeen,
over de Kerk als zichtbare juridische
gemeenschap, en haar wetgevende,
rechterlijke en uitvoerende macht,
over de verhouding van Kerk en
Staat enz. Het is alleen de vraag, of
ergens in een seminarie de professor
van kerkelijk recht de opdracht

heeft, dit onderdeel van zijn vak aldus te behandelen. De algemene uiteenzettingen over de gemeenschap
plegen verwezen te worden naar de
professor der bizondere ethiek, de
Kerk als juridische gemeenschap
verschijnt doorgaans in de theologia
fundamentalis, terwijl de professor
van het kerkelijk recht zelf schematische aanduidingen over de gezagsdragers in de Kerk en de verschillende vormen van dat gezag wel
bij de uitleg van de Codex zal geven.
Zodat een werkelijk practisch bruikbaar werk over het publiekrecht
eigenlijk maar enkele problemen zou
moeten geven uit de verhouding van
Kerk en Staat, b.v. over de materiae
mixtae, de concordaten ; over de tolerantia civilis, en dergelijke. De behandeling zou dan tevens iets minder
schematisch kunnen zijn, en dan inderdaad voor het seminarieonderwijs
ook zeer practische waarde hebben.
Dit alles zij meer opgemerkt naar
aanleiding van het werk van prof,
Marchesi, dan als critiek op te vatten.
P. Huizing

WIJSBEGEERTE EN WETENSCHAPPEN
Giovanni AMBROSETTI, La filosofbi delle leggi dl Suarez. I°, II
sistema. -- Editrice Studium,
Roma, 1948, 175 pp., L. 800.
Prof. Ambrosetti, hoogleraar aan
de Vrije Universiteit van Camerino,
heeft naar aanleiding van een studie
over de permissieve wet een volledige
uiteenzetting v an de rechtsphilosophie van Suarez ondernomen. Na een
uitgebreide inleiding over de rijkdom
der scholastieke wijsbegeerte en de
actualiteit der ideeën van Suarez,
waarin tevens enkele centrale problemen van zijn philosophic worden
geschetst, behandelt het eerste deel
de verhouding tussen verstand en
wil, en het wezen der morele daad,
het tweede het probleem der natuurwet. Vervolgens wordt behandeld de
analogie tussen lex moralis en lex
aeterna, en tenslotte de bepaling van
het krachtens de natuurwet geoorloofde, in onderscheid van het verbodene of voorgeschrevene, en de positieve determinaties daarvan in het
lus gentium en de civiele wet. Een
samenvattende beschouwing over de
wet in het algemeen en zijn concrete

verschijning in de veelheid der wetten besluit de uiteenzetting.
De bizondere verdienste van deze
studie bestaat vooreerst hierin, dat
de schrijver niet alleen Suarez werk
De legibus heeft benut, maar dit
werk heeft geconfronteerd met zijn
andere geschriften, waardoor de
rechtsphilosophie in het geheel van
Suarez wijsbegeerte wordt geplaatst.
En vervolgens stelt hij ons door uitgebreide citaten in staat, de objectiviteit van zijn weergave op de voet
te volgen.
Een historisch gefundeerde waardering van dit systeem zal de schrijver in een volgend deel geven.
P. Huizing
Josef TERNUS S.J., Die Abstammungsfrage heute. -- « Die Diskussion », nr 4. Verlag Josef
Habbel, Regensburg, 1948, 96
blz. DM. 2, 50, halflinnen band
DM. 4.
Schr. gaat van de mening uit, dat
indien de natuurwetenschappen op
het terrein blijven, dat haar door
hare respectievelijke methodes is
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toegewezen, er geen gevaar bestaat
dat ze, wat de wording van den
mens betreft, tot wetenschappelijk
vaststaande uitkomsten zouden komen, die met de gegevens der christelijke openbaring in strijd zijn. Als
zodanig geldt de leer dat de eerste
mensen, met betrekking tot de geestelijke ziel, die hen theologisch en
philosophisch als mensen kenmerkt,
onmiddellijk door God geschapen
werden en uitgerust met bovennatuurlijke gaven, die zij door te zondigen, voor zichzelf en heel hun nageslacht verspeelden. Het is er Schr.
vooral om te doen aan te tonen, dat
daarmee strijdige stellingen, zoals
onder den naam van wetenschap
worden voorgehouden, geen wetenschappelijk zekere verworvenheden
zijn. Dit laatste belicht hij voornamelijk door de tegenstrijdige uitingen van hedendaagse (vooral Duitse)
geleerden dienaangaande tegenover
elkaar te stellen.
Men zou sommige uitspraken wat
meer genuanceerd wensen ; maar het
boekje is bedoeld als inleiding tot een
discussie, en met het oog daarop
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wordt hier overvloedig materiaal aan
de hand gedaan.

Eug. Druwé
Pierre HUMBERT, Histoire des
découvertes astronomiques. « Initiations » 16. Editions de la
Revue des Jeunes, Parijs, 1948,
272 blz., Fr. Fr. 180.
Als vulgarisatie kan dit overzicht
van de geschiedenis der astronomie
erg geslaagd heten. De oudere astronomie werd door de schrijver zuiver
historisch behandeld, terwijl de moderne sterrekunde meer systematisch besproken werd. Hoewel dit
boekje meestal betrouwbaar is, moet
er nochtans de aandacht op gevestigd worden dat in de behandeling
van de theorie van Lemaitre enkele
zeer misleidende uitdrukkingen voorkomen die de lezer konden doen geloven dat het heelal grenzen bezit
zo b.v. « un univers limité » waar de
schrijver enkel bedoelt dat het heelal
in zich gesloten en niet oneindig is.
F. Bertiau

TAAL- EN LETTERKUNDE
Antoon Coolen. Een inleiding tot zijn
werk door Anton VAN DUINKERKEN met enkele teksten,
handschrift, portretten en een
bibliographie.
Albert Helman. Een inleiding tot zijn
werk door Max NORD met enkele teksten, handschrif ren, foto's, curiosa en een bibliographie.
F. Borderwijk. Een inleiding tot en
keuze uit zijn werk door Victor
E. VAN VRIESLAND met enkele teksten, foto's, curiosa en een
bibliographie. Schrijvers van heden I, II, III. - Daamen, 's Gravenhage, De Sikkel, Antwerpen,
1949, 178, 174, 286 blz., fl. 4,90,
4,90, 5,90.
De nieuwe reeks schrijvers van
heden biedt ons, in het literaire leven, iets nieuws aan. Elk boek is niet
een bloemlezing uit de werken van
den schrijver, met daarbij een nogal
uitgebreide inleiding. Het is een poging om den auteur in zijn geheel te
doen kennen : zijn leven en avonturen, zijn land en voorkeur, zijn geest
en schepping, zijn persoonlijkheid en

bestemming. Portretten, handschrift,
curiosa hebben dan hun plaats ; de
inleiding kan, van subject tot subject
en van object tot object, veel verschillen ; de bloemlezing wordt niet
vooreerst met een artistiek doel samengesteld : het kan een som van
curiosa zijn of een mozaïek van het
menselijk beeld. Halverwege tussen
de actualiteit en de serene studie,
legt elk boekdeel waardevolle anekdoten, indrukken en beelden vast die
anders zouden verloren gaan ; terwijl
het meteen tast naar de definitieve
plaats van den behandelden kunstenaar.
I. Anton van Duinkerken stelt
Antoon Coolen voor. Hij beschrijft
diens opgang en succes, gelijk hij
zelf er getuige van was. Geenszins
verbergt hij zijn vriendschap, hun
gezamenlijken arbeid, zelfs hun vijanden ; toch staat hij objectief tegenover den mens en kunstenaar. Hij
stelt hem voor, de opeenvolging van
zijn werken ; hij poogt den dromer
te tekenen, den hunkerende naar
heldhaftige goedheid, den Branbanter
die toch breedmenselijk is, den Coolen van voor en tijdens en na den
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oorlog : altijd geheimzinnig, sympathiek, dichterlijk origineel en steeds
verder vorderend. Zijn bloemlezing
geeft geen uittreksels uit bekende
werken ; uit tijdschriften en vergeten gelegenheidsuitgaven haalt hij
stukken op, die voor getuigenissen
mogen doorgaan.
II. Het deeltje Albert Helman, door
Max Nord, kan ons minder verheugen. Albert Helman voorstellen is
ook niet gemakkelijk : den gespletene, den universele die geen land meer
heeft, den zinnelijke die van mystiek
nog droomt, den dolende zonder geloof die hunkert naar een bovenzinnelijke werkelijkheid. Max Nord achterhaalt den kunstenaar vrij goed ;
zijn inleiding is echter los geschreven, met een weinig verwerkte ideologie. Wij begrijpen daarbij niet hoe
zulk boek voor het middelbaar, zelfs
voor het hoger onderwijs ooit bruikbaar zou zijn (zulke bruikbaarheid
ligt in de bedoeling voor de gehele
reeks) ; want bepaalde verhalen kunnen in het publiek eenvoudig niet gelezen worden.
III. Met F. Bordewijk, door Victor
E. van Vriesland, stijgen we weer
tot een hoger plan. In een verzorgde
inleiding wordt de auteur voorgesteld
als een rom anticus die het anekdotisch typeren niet laten k an, die ook
zin heeft voor de maatschappijvormen. Bordewijk is eigenlijk een realist met een romantischen droom ;
maar de romantiek, te zwak aan
scheppende verbeelding en méér wellicht om enig gemoedspessimisme,
vervormt alleen de werkelijkheid buiten de gewone verhoudingen. De
bloemlezing is hier voortreffelijk ;
toch lijkt ons ook dit boekdeel voor
het onderwijs minder passend.
Zo zien we hoe de uitgave Schrijvers van heden een bonte reeks zal
vormen. Juist even bont als de schrijvers zelf, even verlokkelijk en soms
verbijsterend, vaak even voedend
doch meer dan eens even verderfelijk. Het is een mooie onderneming,
waarbij men de verwarring van den
tijd te weinig wil weren.
Em. Janssen
Ab VISSER, Guido Gezelle, Mens en
Dichter. -- Born, Assen, 1949,
95 pp., geb. f. 3,25.
Ab Visser heeft bij gelegenheid
der Gezellenherdenking een populair

werkje geschreven, waarin hij Gezelle als mens, als dichter en als geleerde beschouwt. Een achttal gedichten volgen als proeve van Gezelle's kunst. Een met sympathie en
begrip geschreven boekje, dat zijn
weg vooral in Noord-Nederland moge
vinden.
J. v. H.
Mathew HOEHN O. S. B., B. L. S.,
Catholic Authors. Contemporary
Biographical Sketchtes, 19301947. — St Mary's Abbey, Newark, 1948, 812 pp., S. 10
Bijgestaan door een staf v an meer
dan 60 onmiddellijke medewerkers
begon Mathew Hoehn in Januari
1939 de samenstelling van dit prachtig referentiewerk. Doel was biographische schetsen te geven van alle
belangrijke katholieke schrijvers die
leefden tussen de jaren 1930-1947.
Onder schrijvers begrijpt men hier
natuurlijk niet slechts scheppers van
zuivere literatuur. Niet-Angelsaksische schrijvers werden alleen opgenomen indien minstens één van hun
werken in het Engels werd geschreven of vertaald.
Het boek was pas in October 1947
persklaar. Die acht jaar moeizame
arbeid hebben van Catholic Authors
gemaakt een mijn van informatie
voor allen die zich voor de katholieke literatuur interesseren. In zijn
pretentieloze schetsen beoogde de
compilator geenszins een exact literair waardeoordeel over de besproken schrijvers te geven. Hij wenste
in die intieme, authentieke toon te
blijven die we ook in Who's Who terugvinden en die ontstaan is uit de
methode van samenstelling van beide werken. Het materiaal werd nl.
grotendeels door de behandelde auteurs zelf in persoonlijke brieve n aan
de compilator meegedeeld. In Who's
Who echter heeft de al te beknopte
telegramstijl het effect van deze
werkwijze erg verminderd. Het Catholic Authors is dit niet het geval.
De gemiddelde lengte van elke schets
is een volle bladzijde, maar sommige belangrijke auteurs, zoals bv.
Chesterton, worden uitvoeriger behandeld.
Alles samen werden 620 auteurs
besproken, hoofdzakelijk Angelsaksers ; slechts een paar Belgen (P.
Maximin Piette, O. F. M., en Prof.
.
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J. Leclercq) en een vijftal Nederlanders (waarbij W. Verkade O. S. B.
en John P. Arendzen) werden opgenomen. Talrijk zijn de behandelde
Engelsen en Amerikanen die te Leuven studeerden. Ook de grote Fransen, R. Bazin, G. Bernanos, P. Bourget, G. Marcel, J. Maritain etc, werden geciteerd. Catholic Authors vertelt honderden zekeringsgeschiedenissen, die een wonderbaar beeld geven van de zo verschillende wegen
van de genade.
Aldus bevelen we dit boek geestdriftig aan alle katholieke intellectuelen aan. Het is verzorgd uitgegeven en bevat foto's van bijna al
de behan delde schrijvers.
M. Engelborghs
W. H. GARDNER, Gerard Manley
Hopkins (1844-1889) . A study of
poetic idiosyncracy in relation
to poetic tradition. Vol. I, second edition, 304 pp. Vol. II,
415 pp., 1949, 30 sh. -- Martin
Secker & Warburg, London,
1948.
Vijftien jaar geleden, zo vertelt hij
zelf, begon Dr Gardner zijn studie
van Hopkins. Dit gegeven is in zoverre van belang, dat het de periode
oproept waarin in talrijke artikelen
Hopkins als zeer origineel en meest
ook als zeer groot dichter aan het
Engels-lezend publiek werd voorgesteld. Het waren vooral de jongere,
min of meer links-georiënteerde,
dichters die Hopkins' vrijheden op
rhythmisch, grammaticaal en syntactisch gebied hemelhoog prezen en van
geen « obscurity and oddity » —
twee zaken waarvoor de dichter zelf
steeds vreesde — wilden weten. Voorkeur en belangstelling betekenden
echter geenszins begrip en de vrij
onbesuisde critiek uit deze jaren
kreeg een gevoelige klap door het
verschijnen van Hopkins' correspondentie en uittreksels uit nagelaten
papieren, waaruit bleek dat de dichter de traditionele vormen van de
Engelse, met name ook de Victoriaanse, poëzie noch veroordeelde
noch verwierp. Intussen waren echter zovele punten betreffende rijm,
rhythme, grammatica en syntaxis
alsook inhoud van Hopkins' gedichten
ter sprake gebracht, om niet te spreken van zijn bekering, zijn leven in
de Sociëteit etc., dat een serieus cri-
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ticus zich moeilijk kon onttrekken
aan de taak om al dergelijke kwesties aan een degelijk onderzoek te
onderwerpen aan de h and van de nu
gepubliceerde gegevens.
Dr Gardner heeft deze taak op
zich genomen en na verloop v an ongeveer tien jaren met groot succes
volbracht. Alleen hij die volledig op
de hoogte is van wat er over Hopkins geschreven werd, kan zich een
idee vormen van, en daarmee juist
waarderen, de toewijding, volharding,
belezenheid en vooral critische zin
die aan deze twee delen ten grondslag liggen. We mogen hier wei spreken van een standaard werk. Met
werkelijke bewondering-afdwingende
gedegenheid worden moeilijke aspecten als die van het nieuwe rhythme,
de curieuze sonnet-vorm, de schijnbare ongebondenheid v an grammatica en syntaxis behandeld. Daarnaast
biedt de schrijver een zeer interessant relaas van Hopkins' jeugd, bekering, studies, Jezuïtenleven, enz. en
dit meest door middel van een steeds
boeiende en vaak zeer verrassende
« exegese » — een woord van de
schrijver zelf — van Hopkins' gedichten. Doordat hij Hopkins steeds
plaatst tegen de achtergrond van de
traditie, zowel Engelse als Europese,
dringt de niet-vermoede schoonheid
en rijkdom van inhoud en vorm van
Hopkins' gedichten zich met geweld
den lezer op. Al zal men het niet
steeds eens zijn met de geboden exegese, dit neemt niet weg dat hier
wetenschappelijk vakwerk geboden
wordt, en wel zo wetenschappelijk
dat het daarbij niet alleen leesbaar
blijft maar zelfs spannend, omdat
dichter en gedicht nooit verdwijnt
achter nutteloos getheoretiseer over
vorm of inhoud, achter ver-gezochte
maar niet ter zake doende snufjes
over bijkomstige onderwerpen.
Volmaakt is zelfs dit werk niet en
de onvolmaaktheid vindt io.i. voornamelijk zijn oorsprong in de opzet van
dit werk. Het is, zoals we lieten uitkomen, een reactie op de fel enthousiaste m aar onevenwichtige en weinig critische artikelen die Hopkins
bovenal het epitheton « original »
toekenden. Tegenover de dichter nu,
die zich met geweld losscheurde van
de traditionele versvorm, zich vrijmaakte van alle grammaticale,
rhythmische, etc. gebondenheid,
plaatst, zoals uit de subtitel blijkt,
'
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van Caesar in den latijnsen tekst
doorgewerkt te hebben, het gehele
verhaal met vrucht en genoegen in
dit mooie nederlands lezen ; en menig humanist, wie het keurig boekje
in handen valt, zal zich ook wel
daartoe laten bekoren.
Korte maar degelijke nota's — enkele helemaal op de hoogte van de
laatste onderzoekingen — komen het
verhaal nog ophelderen. Daarbij zou
een kaartje op zijn minst zeer nuttig geweest zijn ; maar de afwezigheid daarvan ligt niet aan den vertaler.
Ook de inleiding en het aanhangsel
met de eigennamenverklaring zullen
het genot van de lezing verhogen.
G. De Jaegher
Ivo MICHIELS, Het Vonnis. — De
Brug - 't Galjoen, Antwerpen,
1949, 285 pp., Frs 105 en 130.
Dit is een hoogstaand boek, beheerst door grote idealen : trouw,
verzoening en offer. De mensen die
er zich in bewegen zijn nochtans geen
schimmen : het zijn behoeftige wezens, die hunkeren naar liefde, geborgenheid en veiligheid, naar intens
leven,. Ze hebben hun menselijke
zwakheden, ze kunnen er gedeeltelijk aan ten onder gaan : maar ze
willen goed zijn en goed blijven, ook
wanneer ze zich vergissen. Ze werden
geslagen door de oorlog, als slachtoffers van de vijand of als slachtoffers van de repressie. Ze ku nnen een
ogenblik bitter zijn en hard : maar
overal wint de liefde en de verzoening, ook als het ideaal van de
trouw ongena ak baar schijnt. Eén oplossing en één weg, de enige die het
boek wil leren : « zichzelf vergeten
voor het geluk van de anderen ».
Drie verhoudingen beheersen het
boek. Een vrouw die haar gevangen
man vergeet voor de cynische verleiding van een schoft. Zij sterft aan
haar ontrouw, maar kan vóór haar
dood nog in deemoed haar handen
vouwen. Een jonge dokter verliest
zijn vrouw door een V.bom en ontmoet de hoofdfiguur van het boek,
Elise, de vrouw van een politiek gedetineerde. Zij gelijkt wonderbaar op
Elly, de dode vrouw van de dokter.
En na enkele ontmoetingen voelt de
jonge man voor Elise een liefde
groeien, die aanvankelijk nog een
nabloei van de liefde voor Elly is.
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Elise blijft trouw aan haar man, die
na zijn ontslag uit de gevangenis,
beangstigd en niet durvende hopen,
zijn vrouw niet terugvindt, gaat
zwerven en zich verbergt. Een vrijspraak brengt man en vrouw weer
samen en de jonge dokter « vergeet
zichzelf voor het geluk van de anderen ».
We kunnen niet zeggen dat het
boek geen gebreken heeft. Het toeval speelt er een te grote rol ; deugd
en zonde worden er nog te eenvoudig
tegenover mekaar gesteld ; dromen
en herinneringen nemen wellicht in
dit realistisch raam een te grote
plaats in, hoewel ze aan het boek een
meer tedere klank verlenen ; de compositie, in haar poging om het verhaal meer volheid te geven, is niet
sterk genoeg en de afzonderlijke
elementen zijn niet perfect tegen mekaar afgewogen, niet alles past even
zinvol in het geheel. Dat zijn echter
alles « des défauts de la qualité ».
Ivo Michiels moet nog schrijven : hij
is reeds meer dan slechts een belofte.
A. Boone
Thomas B. COSTAIN, La Route ensorcelée (Ride With Me) ; Ma
Grande Folie (For My Great
Folly) . -- Uitg. La Sixaine, z.
pl., z. j.
Een modern herleven van de oude
avonturenroman. Hier krijgen wij
alles wat wij van onderhoudende ontspanningslectuur kunnen verlangen :
verre reizen, piratengevechten, epische ridderlijkheid, liefdegeschiedenissen waarin de held na boeiende en
gevaarlijke avonturen eindelijk de
heldin verovert ; maar tevens en
vooral : de heropwekking van het
society-li f e uit vervlogen eeuwen.
Costaine's historische romans doen
ons vergeten, dat wij in de XXe eeuw
leven ; wij voelen onszelf aan het hof
van Jakob II, of tussen de Franse
émigrés en journalistenwereld te
Londen. Zijn voornaamste eigenschap is wel, het weer levend maken
van die vervlogen tijden, tot zelfs in
de denkwijze en reacties van zijn
personnages. Zijn verhaal steekt vol
schilderachtige en boeiende détails,
steeds onopvallend in het gebeuren
ingewerkt, zonder een zweem van
eruditie of pedanterie, al steunt zijn
werk in werkelijkheid op een grondige voorstudie.
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In Ride With Me volgen wij Ellery, Londens krantenbestuurder en
eerste oorlogscorrespondent ter wereld, in zijn avonturen in het Engelse
leven van het begin der XIXe eeuw,
op de Napoleontische krijgstochten
in Spanje en in Moskou, en in zijn
liefde voor een mooie en jonge émigrée.
Por My Great Folly voert ons
verder in het verleden terug, naar
de regering van de gehate Jakob II ;
een Engelse jongen wordt, in plaats
van hofjonker, voor een tijd zeerover
in dienst van de piraat John Ward.
Wegens de beschrijving van bepaalde liefdesepisoden voor moreel
gevormde lezers voorbehouden.
A. Deblaere
Dorothy MACKINDER, Paloma Remedios, The violent take it by
Storm. -- Vertaald door Paul
Hardy, Vlaamse Boekcentrale,
Antwerpen, 1948, 126 pp., Frs 85
en 110.
Stichtend verhaal van een schouwburgartiste, die in het klooster treedt.
Weinig tragiek, geen karakterconflicten, weinig innerlijkheid en hier
en daar zelfs een tikje onwaarschijnlijkheid. Overigens een stijlvol en vlot
geschreven werk in een uitstekende
vertaling.
H. de Clercq

ALBE, Een Parelvisser bij Neptunus.
Davidsfonds, Leuven, 1948,
172 pp., Frs 24.
Met grote verbeeldingskracht en
ononderbroken belangstelling voert
de S. zijn jonge lezers mee over de
verschillende wonderbare wegen van
een onderzeese expeditie. Door middel van het bekoorlijk spel der fantaisie, leert dit boekje heel wat nuttigs over zee en vissen.
Hoe verdienstelijk Albe als sprookjesschrijver moge zijn, hij evenaart
nog wel niet de gemakkelijkheid en
onopvallendheid, waarmede de grootmeesters in dit genre, Anderson, La,
gerl5f en van Eeden, ons naar het
sprookjesland meevoeren. Het verhaal mist enigermate diepte, bezonkenheid en hart.
M. H.
Simon SMITS, Onder de wuivende
Palmen. — Davidsfonds, Leuven,
1947, 375 pp., Frs 48 en 63.
De S. heeft in deze roman, die we
juister een kroniek konden noemen,
de onweerstaanbare macht van
zachtheid en sympathie tegenover de
zwarten in Belgisch Kongo willen bewijzen. Hij schijnt echter voor zijn
taak niet helemaal opgewassen en
idealiseert wel wat sterk de werkelijke toestanden.
L. Bruyns

GESCHIEDENIS
Dom Dr Philibert SCHMITZ O. S. B.,
'Geschichte des Benediktinerordens. Iler Band. Die Kulturarbeit
des Ordens von seiner Griindung
bis zum 12 Jahrhundert. Uebertragen von Dr P. Ludwig Rober
O. S. B. — Benziger & Co, Einsiedeln, Zurich, 1948.
Dr Rdber heeft het Franse werk
van zijn confrater Dom Schmitz vertaald en uitgebreid. Men vindt in dit
uitvoerige tweede deel een brede uiteenzetting van de ontzaglijke cultuurarbeid die de monnikken van St.
Benedictus in Zuid- en West-Europa
in een periode v an zes eeuwen verricht hebben. Het is een werk van
verbazingwekkende studie en belezenheid, en wel nooit is er zulk een
omvattend overzicht over het cultuurwerk der Benedictijnen in deze

eeuwen verschenen. De schrijver begint met de Wirtschaftsgeschichte,
gaat dan over naar de Wissenschaftliche Tdtigkeit, vervolgens tot het
kiinstlerische Schaffen en eindigt
met de Benediktinische Spiritualitdt.
Het boek is rijk geïllustreerd en
voert de lezer, ook door de levendige
wijze van voorstellen, geheel terug
in de vroege middeleeuwen, in die
merkwaardige wereld van abdijen en
monnikken, van een samenleving die
op dit abdijenwezen was ingesteld.
Het boek beantwoordt aan de
strengst wetenschappelijke eisen en
schildert de levensverhoudingen en
toestanden vrij en onbevangen. Met
verbazing wordt men zich bewust
wat Europa aan deze monnikken te
danken heeft. Moge dit werk ook in
Nederland zijn weg vinden.
J. v. H.
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Jean LEJEUNE, La Principauté de
Liége, préface de Paul Harsin.
— Le Grand-Liége, Luik, 1948,
218 blz.
Op boeiende wijze verhaalt de auteur de geschiedenis van « het Luikse » van de Xe tot de XIXe eeuw :
eerst was het bisdom Luik het vaderland (Xe - XIIe eeuw) , daarna
het prinsbisdom en sinds 1830 België. De strijd voor de vrijheden en
de democratie, de evenwichtspolitiek
tussen machtige nabuurstaten, de
bloeiende nijverheid, het intellectuele
en artistieke leven, de religieuze
geest en de katholieke overtuiging
de eeuwen door, dit alles heeft de
schrijver op een sobere, levendige
manier in een korte tekst samengedrongen. Het boek op glanzend papier bestaat bijna voor de helft uit
goed gekozen en mooi uitgevoerde
illustraties. Daar het prinsbisdom
Luik in de geschiedenis van België
en van de Lage Landen meestal stiefmoederlijk wordt behandeld, verdient
dit werk ook buiten het Luikse een
ruime verspreiding.
M. Dierickx
Dr C. P. BOEREN, Van Lotharingen
naar Bourgondië. Inleidingen van
Pastoor W. Nolet en Prof. Dr L.
Van der Essen. I Deel van de
Geschiedenis der Nederla nden
onder redactie van Prof. Dr L.
G. J. Verberne. — De Koepel,
Nijmegen ; Zonnewende, Kortrijk, 1948, XII-319 blz., 104 platen en krtn, Fr. 225.
Eindelijk beschikken wij over het
eerste deel van een geschiedenis der
Lage Landen. De historiographie der
XIXe eeuw zocht in het verleden een
rechtvaardiging der huidige staten,
en schonk ons een geschiedenis van
Nederland en van België ; later
schreef Prof. Geyl een « Geschi edenis
van den Nederlandsen stam », zich
helaas beperkend tot de Nederlandssprekende gebieden der Lage Landen, en een eng Vlaams nationaal gevoel gaf aanleiding tot een « Geschiedenis van Vlaanderen ». Voor al wie
onbevangen het verl eden der Lage
Landen bestudeert, is het echter duidelijk, dat tot het einde der zestiende
eeuw, noch de huidige staatsgrens
tussen België en Nederland, noch de
taalgrens een politieke of kultuur-
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grens heeft uitgemaakt ; na de fatale scheuring zijn de banden tussen
Noord en Zuid zo talrijk gebleven,
dat men best de twee samen behandelt. Daarom zullen niet enkel de
vele partijgangers van Benelux, maar
alle historici het opzet van dit boek
met beide handen toejuichen. De bekende Leuvense hoogleraar en sinds
lange jaren uitgesproken « GrootNederlander r, Prof. Van der Essen,
schreef een enthousiaste inleiding.
Op het I. Deel zal als II. Deel volgen < Eenheid en Scheiding » door
Drs H. Wigman, en als III. Deel
« Het Koninkrijk der Nederlanden »
door Prof. Dr Verberne zelf, de
hoofdredacteur van het hele werk.
Het moet wel niet gemakkelijk zijn
de tot nog toe angstvallig gescheiden
gehouden gegevens over Noord- en
Zuid-Nederland tot een harmonisch
geheel te verwerken ; hierin is de
auteur opvallend goed geslaagd. Een
grondige bespreking van dit werk
is hier niet op zijn plaats. Toch moeten wij even aanstippen, dat de auteur, een Noord-Brabander, het hertogdom Brabant te veel als het hart
der Nederlanden laat doorgaan (bij
het bespreken der Gothische bouwkunst b.v. komt alleen Brabant ter
sprake : pp. 291-294) : het graafschap Vlaanderen was bijna op elk
gebied de meerdere van het hertogdom. Niettegenstaande alle verdiensten van deze synthese, zou toch een
Zuid-Nederlander de Middeleeuwen,
waarin het Zuiden onmiskenbaar veel
belangrijker is dan het Noorden, beter behandeld hebben. Wann eer men
b.v. leest dat de Gulden Sporenslag in
1302 op 8 Juli werd geleverd, schrikt
elke Vlaming op, daar 11 Juli zowat
een nationale feestdag van de Vlamingen is. Wij herhalen echter, dat
deze eerste proeve van een geschiedenis der Lage Landen werkelijk geslaagd moet heten. De uitgave van
het boek op glanzend papier en rijk
geïllustreerd, verdient allen lof.
M. Dierickx
Fl. PRIMS, Antwerpse Stadsschulden in Duitsland in de XVIde
eeuw. — Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 34 blz.
Aan de hand vooral van onuitgegeven stukken geeft de geleerde oud-
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stadsarchivaris van Antwerpen een
uiteenzetting van een paar Antwerpse schuldposten die, tussen 1566 en
het einde van die eeuw, de arrestatie
van Antwerpse handelaars op de
jaarmarkt van Fr ankfort ten gevolge hadden. Het gaat vooral over een
jaargeld van fl. 6.000, gevorderd door
de erfgenamen van een aartsbisschop
van Keulen, Herman von Wied, en
over een stadsschuld van fr. 16.000
Rijnse goudgulden aan de familie
Hatzfelt.
M. Dierickx
Mathias GELZER, Julius Caesar, Politicus en Staatsman, naar de
3de uitgave vertaald door E.
Binnendijk-Paauw. — De Nederlandse Boekh andel, Antwerpen,
1948, ing., Fr. 135, geb. Fr. 160.
Dit belangrijk boek is niet nieuw.
De eerste Duitse uitgave verscheen
in 1919, maar werd helemaal herzien
in een tweede en derde uitgave
(1940) . Intussen had zich de schrijver meer en meer toegelegd op de
periode van Caesar : hij werd immers belast met het opstellen van
belangrijke bijdragen voor PaulyWissowa's Encyclopedie : CrassusLucullus, Catilina en vooral Cicero
als politicus (1939) . Hij is zeker een
van de beste kenners van dien tijd.
Dat is een waarborg voor de rijpe
degelijkheid van dit werk ; en het
verdiende volop een Nederlandse vertaling.
Maar hoe wetenschappelijk het ook
is, toch pronkt de schrijver niet met
geleerdheid. Hij schrijft voor het intellectueel publiek, voor degenen die,
zonder philoloog of historicus te zijn,
belang stellen in de politiek van het
oude Rome. De vele konkrete feiten
maken het boeiend, vooral waar Caesar zelf en geheel zijn tijd beschreven
worden. Nog boeiender echter is de
slotbeschouwing : een machtige synthese van Caesar's betekenis.
Over Caesar schrijven is gevaarlijk : geen figuur werd zo omstreden.
Gelzer bewondert hem ten volle.
Maar niemand zal het kwalijk nemen

als hij zegt : « Ondanks de catastrofe van 15 Maart is Caesar overwinnaar gebleven » of : « De wijze waarop hij in zijn persoon de staatsman
en de veldheer verenigde was weergaloos ». Gewaagder klinkt het
woord : « Het grootste genie dat
Rome voortgebracht heeft ». Maar
toch, en al toont de schrijver minder
de schaduwen van dat grote leven,
mogen we hem bezadigd noemen, als
we hem vergelijken met anderen, b.v.
met den gepassioneerden en sarkastischen Carcopino (Histoire Romaine
III) . Intussen is Carcopino's boek
nog schitterender, maar vooral gemakkelijker te gebruiken. Hier denk
ik aan de vele leraren. Deze vinden
bij Carcopino het gezochte detail dadelijk terug. Bij Gelzer is het onbegonnen werk : geen nota's (die dikwijls zeer welkom zouden zijn), geen
index, zelfs geen inhoudstafel, tenzij
zes halve regels ! Dat is echt jammer.
G. De Jaegher

H. Ch. G. J. van der MANDERE,
30 Jaar Wereldstrijd (1914-1945).
2de Druk. -- Uitg. Born N. V.,
Assen, 1949.
Dat zo spoedig een tweede uitgave
van dit uitstekend werk nodig is gebleken, is verrassend. Er blijkt uit
-- een verheugend verschijnsel — dat
zeer vele Nederlanders bekwame
voorlichting over de gebeurtenissen
van onze tijd op prijs stellen. Aan
de bespreking, die we bij de eerste
uitgave van dit werk in dit tijdschrift gaven, hebben we niets toe
te voegen. Onze waardering van dit
boek is dezelfde gebleven. Misschien
moeten we zeggen, dat ze toegenomen is, omdat de schrijver enkele
onnauwkeurigheden, waarop we toenmaals wezen, heeft hersteld. In deze
nieuwe uitgave zijn de feiten tot in
het begin van 1949 bijgewerkt, zodat ze geheel en al up to date is. De
consequentie echter is, dat het eindpunt 1945 in de titel aangegeven niet
meer klopt. Maar dat zal geen enkele
lezer kwalijk nemen.
K. J. D.
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Mededelingen

van de Redactie

De Redactie van K.C.T. Streven dankt van harte de
talrijke lezers, die hebben gereageerd op onze oproep
en op een of andere wijze ons hunne bereidwillige hulp
hebben verleend bij onze redactionele en propagandistische arbeid.
Op redactioneel gebied ontvingen we benevens aanmoedigende goedkeuring ook kritieken, wensen en voorstellen. Zonder in te gaan op meer persoonlijke wensen,
kunnen we alles samenvatten, met te zeggen, dat K.C.T.
Streven over het algemeen wordt gewaardeerd als een
hoogstaand tijdschrift, dat op waardige wijze de katholieke kultuur in de Nederlanden vertegenwoordigt. « De
innerlijke steun en bevrediging, die ik in uw tijdschrift
gevonden heb, zijn werkelijk zeer groot », schrijft een
lezer ; en een ander : « Sinds vier jaar heb ik maand na
maand uitgekeken naar de nieuwe aflevering als naar
de komst van een beste, oudere en wijzere vriend ».
Hetgeen echter nog in het tijdschrift door velen wordt
gemist, is het direct contact met de werkelijkheid, met
de meest brandende problemen van deze tijd. K.C.T.
Streven zou een volledig christelijk inzicht moeten geven
in het hedendaags cultureel, sociaal gebeuren. Uit onze
correspondentie blijkt, dat er te veel artikelen verschijnen van louter academische aard, hetgeen een abonné
noemt « wolkenpraat ». De redactie zal deze kritiek in
de toekomst zeer ter harte nemen. Het ligt natuurlijk
niet in onze bedoeling ons rechtstreeks in de sociale,
politieke of culturele strijd te mengen. Andere bladen,

voornamelijk dag- en weekbladen zijn daarop ingesteld.
Ons doel is, duidelijk uiteen te zetten, welke beginselen
op het spel staan, welke geestelijke houding met onze
katholieke wereldbeschouwing overeenkomt, en welke
niet. We zullen trachten meer en meer te worden een
heldere spiegel waarin het hedendaags cultureel gebeuren zijn waar gelaat vertoont. De opbouwende kritiek
van onze lezers zal ons niet weinig helpen, om stilaan
door een stage arbeid dit doel te bereiken.
Ook op gebied van propaganda mochten we de steun
van vele onzer abonnés ontvangen. Aan allen die ons
nuttige adressen lieten geworden, of door persoonlijke
aanbeveling meegeholpen hebben, om ons tijdschrift te
verspreiden, willen we hier onze hartelijke dank betuigen.
Maar vooral aan diegenen die zich als vriend van
K.C.T. Streven hebben aangemeld zijn we dankbaarheid
verschuldigd. Het zal een der voornaamste zorgen van
de redactie zijn, om het regelmatig contact met de vrienden te verzekeren. Reeds is een vriendenkring te Antwerpen op een bescheiden maar besliste wijze in actie getreden. We hopen weldra ook in andere grote gemeenten
en steden dergelijke kernen te zien tot stand komen. Men
kan zich steeds als vriend bij de redactie aanmelden.
We hebben in dit nummer, voor zover de voorraad strekt,
één propagandacirculaire gelegd. Mogen we onze abonnés verzoeken, hier een nuttig gebruik van te maken, en
te trachten met deze circulaire een nieuw abonné bij te
winnen ?
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John Henry Newman :

Een Levensvisie

door R. SMITS S. J.

I

Ndien wij de grondtrekken van Newman's karakter in een paar eenvoudige regels willen vastleggen, kunnen wij ons houden aan deze
twee kenmerken : ernst en godsdienstigheid.
Hij is ernstig, d.w.z. hij beschouwt de zaken en de gebeurtenissen
niet enkel in de meest voor de hand liggende en uiterlijke verhoudingen, maar is integendeel geneigd ook de kleinste details en de schijnbaar meest profane gebeurtenissen terug te brengen tot een ruimer
geheel, waarin zij hun juiste betekenis krijgen. « Het eigenaardige in
hem, zegt Al. Janssen, is juist dat hij altijd aan het graven is om de
diepe wezensbeginselen bloot te leggen van mensen en dingen, en van
diverse wetenschappen daarover : om de algemene wetten op te sporen van de wereldgeschiedenis en van de positieve openbaring, om
de leidende ideeën te ontdekken waarvan bv. de Kerk, de Staat, de
Universiteit afhangen. Hij is altijd en over alles aan het philosopheren, over architectuur en letterkunde, over de betekenis van de muziek
over de wetten van een goede vertaling, over de regels van echte
welsprekendheid, over de beginselen die elke controvers moeten
beheersen. »
Indien we bedenken, dat in de jonge mens gewoonlijk reeds de
ganse man naar voren komt, volstaan een paar feitjes om aan te tonen
hoezeer die ernst met heel zijn wezen vergroeid is. Te Oxford in Juni
1817 : de laatste examens zijn aan de gang en heel de universiteit is
één koortsige voorbereiding op de vacantie. John Henry, die over drie
maanden zijn universitaire studie hoopt te beginnen, is naar Oxford
gekomen om « zijn » vacantie voor te bereiden. Beschroomd, maar
toch beslist, wacht hij anderhalf uur in de antichambre van Dr Lee,
om dan te vernemen dat de college-president niet thuis is. 's Anderendaags houdt hij in het park een der tutors staande, die te paard zijn
morgenwandeling doet. Deze vindt het ogenblik eerder ongelegen en
verwijst hem naar een zijner collega's die ten slotte op het gevraagde
ingaat en die ongewoon ernstige student een repertorium van voorbereidend werk en belangrijke boeken wil opgeven.
Dat hij zijn eerste en enige sportoefeningen hield toen hij reeds
8
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achter in de twintig was, en dan nog enkel op dokters advies, zal
tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gelden als het bewijs van een
ernstig karakter.
Hoezeer zijn ernst hem tot innerlijkheid en vroomheid voerde, bewijzen reeds zijn vroegste lezingen. Godsdienstige boeken en proble
men nemen er dadelijk de eerste plaats in ; hij kent hele brokstukken
van de bijbel van buiten ; in de nota's die hij reeds voor zijn twintigste jaar neerschreef, blijken de godsdienstige indrukken de sterkste
en het duidelijkst bewaard. Zonder enige strijd voelt hij zich tot
maagdelijkheid geroepen en hij besluit tot het celibaat om geheel aan
God te zijn.
Het loont wellicht de moeite een poging te wagen om de levensvisie
en de religieuze houding van zulk een man, voor zover dat mogelijk
is, onder enige grote trekken samen te brengen en te systematiseren.
We mogen daarbij echter niet uit het oog verliezen, dat op Newman
zelf in hoge mate van toepassing blijft wat hij zelf schreef over zijn
jong gestorven vriend Hurrell Froude : « Een hart en een geest zo
veelzijdig begaafd, dat het vermetel zou zijn er een beschrijving van
te wagen, tenzij onder die aspecten, waaronder ik hem heb leren
kennen ». De beperkte omvang van deze studie legt ons bovendien
een zeer gevaarlijke keuze op, die gemakkelijk tot eenzijdige en ongenuanceerde conclusies aanleiding kon geven. Wat wij beogen is
slechts een grondplan te schetsen, veeleer dan een uitvoerige weergave van Newman's godsdienstige houding.
« Reeds als jongen kwam ik tot de overtuiging dat mijn Schepper
en ik de twee wezens waren, aan wier bestaan, « in rerum natura »
niet kon getwijfeld worden. »
Deze zin uit de Apologie, die men onder dezelfde of lichtelijk verschillende vormen op talrijke plaatsen in Newman's werken aantreft,
geeft ons ongetwijfeld de sleutel van zijn religieus wezen.
Alle inzicht berust op enkele « first principles », grondwaarheden,
die niet kunnen geloochend worden. Het allereerste van die principes
is het vatten, het bewust worden van het « ik ».
Hoe geschiedt die bewustwording ? Voor Newman valt zij samen
met het ontwaken, het actief worden van het zedelijk geweten. Het
is een bewustworden van zichzelf, als noodzakelijker wijze ingericht
op, en verplicht tot vrij en derhalve verantwoordelijk handelen. « Life
is for action » zegt Newman, en zijn religieuze ziel ziet die daad dadelijk en essentieel in haar volle betekenis, met al wat zij veronderstelt als een zedelijke daad, die, in het licht van het verstand, bewust
en vrij naar een einddoel gericht wordt. Alleen door zulke daad wordt
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de mens waarlijk mens en krijgt hij zijn heel eigen plaats in de schepping, op een totaal ander plan dan de dieren en de redeloze natuur.
Er ligt in die ene zin reeds heel wat besloten en als evident verondersteld, dat door de moderne scepticus, dilettantist, existentialist,
materialist of pantheist helemaal niet of hoogstens onder een soms
te ernstig opgenomen vraagteken aanvaard wordt. Voor al wie uitsluitend op speculatieve constructies verlekkerd is, zal Newman wel
nooit aantrekkelijk zijn, tenzij hij vroeg of laat met een schok realiseert, dat « leven » door zijn volheid en vruchtbaarheid zich zelf zo
sterk kan affirmeren dat hij zijn spitsvondige, misschien wel deels
juiste, maar toch altijd povere abstracties niet verder kan vergelijken
met de levend-gegroeide zekerheid van diepe zielen.
Men kan niet met genoeg nadruk er op wijzen, hoe de morele
waarde van elke daad voor Newman alle andere waarden en beschouwingen transcendeert. K Er is voor ons geen eerbiedwaardiger
gids in het verstandelijk onderzoek en in de praktijk van het leven
dan het bewustzijn van goed en kwaad, van waarheid en leugen, de
zin voor wat welvoeglijk, consequent en edel is, dien de Schepper tot
een bestanddeel van onze oorspronkelijke natuur gemaakt heeft. »
« De levensgids die in onze natuur geplaatst is, waarnaar we goed
en kwaad onderscheiden is ons geweten. » Zelfs openbaring en goddelijk gezag blijven voor ons dode letter zolang ons geweten ons niet
zegt dat wij er gehoor aan moeten geven.
Men heeft beweerd dat zulke theorie eenvoudig weg een andere
formule was voor de primauteit van het eigenmachtig oordeel. Daar
is niets van. Newman spreekt immers niet van het zuiver verstandelijk inzicht, maar wel van het persoonlijk morele geweten, dat onmid
dellijk als onfeilbare regel vastlegt, dat het gezag moet gevolgd worden ook waar het tegen eigen beperkt inzicht indruist.
Anderen hebben er autocentrisme, ziekelijk subjectivisme of relativisme in willen ontdekken. De oorzaak van dat wanbegrip moet wel
gezocht worden in een meer technisch-philosophische interpretatie,
die helemaal buiten Newman's bedoeling lag. We vinden er echter
wel in : het diep besef en de schroomvallige eerbied voor zijn eigen
persoonlijkheid, en door uitbreiding, voor die van alle andere mensen.
Heel wat aanduidingen kunnen ons dat individualisme, of autocentrisme --- 't liefst zou ik het een intens zelfbewustzijn noemen, mits
dit woord dan ontdaan wordt van zijn pejoratieve bijbetekenis
verklaren.
In de reeds vrij gesloten atmosfeer van de studentenwereld te Oxford, valt Newman nog op door zijn geslotenheid en schuchterheid.
—
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Hij mijdt meestal de gewone ontspanningen, ofwel uit spontane afkeer, ofwel omdat zijn studie hem helemaal in beslag neemt.
We hebben ontegensprekelijk te doen met een geniaal mens, die
zichzelf zijn eigen superioriteit niet blijvend kan verbergen. Het natuurlijk gevolg van een meer dan gewonen aanleg is altijd een spontaan volgen van eigen wegen, een voortdurend in zichzelf keren, daar
men van de omgeving zo weinig te leren heeft omdat men zelf op een
hoger peil staat.
Later schrijft hij : « Het is niet overdreven te zeggen dat het pad
waarlangs een groot genie den berg der waarheid bestijgt, even onveilig en gevaarvol is voor de gewone mensen, als de weg die een
ervaren bergbeklimmer volgt om het hoogste punt van een rots te
bereiken. Het is een weg, die zij alleen kunnen volgen en de rechtvaardiging van hun handelwijze vinden zij hierin dat zij lukt ». Elders
bepaalt hij het godsdienstig genie, dat het hoogste is, door « intuitieve » ziening van de godsdienstige waarheid, ook hier weer onbewust
een bepaling gevende, die op eminente wijze op hemzelf toepasselijk is.
Zijn Engels karakter, dat hij in de Apologia vurig verdedigt, duidt
eveneens in dezelfde richting. In Stoye's « Britsch Imperium » lezen
wij : « de engelsman is geestelijk georienteerd op de zichtbare natuur,
op de wereld der dingen, op de realiteit ; hij is practisch en daarom
afkerig van het abstracte ». Zijn geestelijke helderziendheid zal echter maken dat voor Newman de « zichtbare natuur » zich niet beperkt
tot het zintuigelijk waarneembare, zo dat de realiteit op de eerste
plaats de « dingen der ziel » zijn. Zijn zin voor de concrete en volle
werkelijkheid zal hij echter steeds behouden : een leger is voor hem
een aantal soldaten, en ieder van die soldaten is niet enkel een eenheid in het leger, maar een mens met een eigen persoonlijkheid, met
een ziel, een familie, een levensdoel, eigen lief en leed, kommer en
vreugde. In zijn geschiedkundige studieën staat hem aldus voortdurend voor den geest, dat hij leest en schrijft, niet over wat eens was,
maar over zielen die « nu » leven in de eeuwigheid.
Wij kunnen besluiten dat Newman zichzelf bewust is in zijn totale
werkelijkheid van mens-zijn als een geestelijk, verstandig, en vrij
wezen, gericht naar een doel, of zoals hij in de Apologie zegt, dat hij
door allen wil gekend worden : « als een levend, denkend en willend
individu, en niet als een abstractie, waar men zijn jas heeft omgehangen ».
M. Nedoncelle verzet zich met verontwaardiging tegen « ce prétendu égoïsme religieux de Newman, alors que cet homme étouf f e
dans la prison de son moi ». Wie gelijk heeft is niet moeilijk uit te
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maken wanneer wij zien hoe Newman het Godsprobleem oploste. Of
juister hoe hij het niet oploste, omdat het zich voor hem onder de
vorm « Bestaat God ? » nooit heeft gesteld. In den tekst waarvan wij
uitgingen zagen wij reeds hoe hij God en zichzelf in eenzelfde oorspronkelijke absolute zekerheid verenigt. De zekerheid omtrent God
volgt onmiddellijk uit de zekerheid omtrent zichzelf. Beter nog : die
twee zekerheden zijn maar een enkele zekerheid, die in eenzelfde
intuitieve blik gerealiseerd wordt. Zoals wij niet eerst den appel aan
den boom zien en dan den appelboom en van den appel tot den boom
besluiten, maar beiden samen op het eerste gezicht realiseren, zo ook
ziet Newman, bij het ontwaken van het morele geweten, in één blik
én zichzelf én God én zijn afhankelijkheid van God.
In een der preken « to mixed congregations » lezen wij : « Spontaan
aanvaardt iedereen het bestaan van God als eerste principe en noodzakelijke affirmatie. Het wordt niet eigenlijk bewezen, maar veeleer
aan het verstand opgedrongen zonder mogelijkheid om er aan te weerstaan. Het is een waarheid die niet eens de gelegenheid biedt ^-- dus
zeker niet de vrijheid in twijfel te worden getrokken, zo veelvuldig
en alomvattend is het getuigenis ten zijnen opzichte, dat besloten ligt
in ieders ondervinding en geweten. Men kan de processus niet uitrafelen, noch de afzonderlijke afdoende bewijzen aangeven, die samenwerken om de zekerheid tot stand te brengen, maar zeker is men en
spontaan heeft men noch de bekoring noch den wens om te twijfelen. »
En in de Apologia : « Indien mij gevraagd wordt waarom ik in God
geloof dan antwoord ik : omdat ik geloof in mezelf. Want ik voel, dat
het onmogelijk is te geloven in mijn eigen bestaan — en van dit feit
ben ik absoluut zeker — zonder tevens te geloven in het bestaan van
Hem, die in mijn geweten leeft als een persoonlijk alles ziend, alles
oordelend wezen. Ik weet dat ik mijn gedachte niet met philosophische nauwkeurigheid uitdruk, omdat ik de metaphisische verhandelingen over het onderwerp nooit speciaal bestudeerd heb, maar ik
meen dat, wat ik bedoel, zeer juist is en bij onderzoek dusdanig zou
blijken ».
Newman's Godskennis volgt dan helemaal de leer van zijn vriend
en meester John Keble : « Alleen de liefde geeft bevredigende zekerheid, men moet niet spreken over God maar met God, niet philosopheren in den derden persoon maar in den tweeden ».
« Life is for action », maar ook « wij hebben uit ons zelf noch werk
noch plan noch kennis noch wijsheid ». Beiden zijn even oorspronkelijk en even diep vastgeworteld als « first principles » en vinden hun
oplossing en synthese in de stem Gods, die spreekt in het geweten
.
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« Ik heb een werk te doen — trouw aan het Licht r---. Mijn ganse
leven lang heeft de gedachte aan dood en oordeel mij met schrik geslagen, en ik zag den strengen rechter nog in den gekruiste ».
Met Augustinus heeft Newman, dus intuïtief, practisch, levend, direct en in uitzonderlijke intensiteit aangevoeld dat de waarheid hierin
bestaat : « God te erkennen als oorzaak van de wereld, als hoogste
goed, als steunpunt van het verstand ; terwijl de dwaling erin bestaat
deze drie dingen te plaatsen in de stoffelijke wereld (Materialisme)
of in het menselijk verstand (Idealisme) ».
Om te doen zien hoe leefbaar en levenswekkend, hoe beloftevol
en vruchtbaar zulke Godservaring geweest is zou er heel wat te citeren vallen ; onder andere de prachtige bladzijde, waarin hij te Dublin met lyrische geestdrift, meesterlijke stijl en heldere inspiratie het
voorwerp van de theologie beschrijft. Het zijn bladzijden, die samen
met Vondel's « Wie is het die zo hoog gezeten, in 't grondeloze licht »
gerekend worden tot het beste dat de wereldliteratuur heeft voortgebracht over het « Oneindig eeuwig Wezen, nooit uitgesproken noch
te spreken, dat geen verbeelding tong noch teken melden kan ».
Een paar zinnen tenminste : « Op intellectueel, sociaal moreel en
politiek gebied moet alles tot Hem voeren. De mens met zijn inzichten
en daden, zijn taal, zijn voortplantig en verspreiding komen van
HEM. Landbouw, geneeskunde en levensconfort zijn gaven uit Zijn
hand. De gemeenschap, de wetten, het gezag, Hij is hun sanctie. Vrede
en beschaving, handel en avontuur, rechtvaardige oorlogen en menswaardige veroveringen berusten op zijn medewerking en zegen. Van
HEM komen alle voorschriften van het geweten en diens wroegingen.
Zelfs waar voortdurende opstand tegen Hem aan de orde van den
dag zijn, samen met diepgaand en breedverspreid sociaal zedenbederf, zelfs daar moet de diepere ondergrond of de uitzonderlijk heldhaftige manifestatie van natuurlijke deugd, even goed als het verlangen des harten naar wat het niet heeft en het vage aanvoelen van de
juiste remedie, toegeschreven worden aan den Schepper van alle
goed ».
Wat al stof tot meditatie over « ernstige » aanpassing en « werkelijke » liefde voor zijn nieuw vaderland kan een missionnaris vinden
in de volgende beschouwing : « Anticipatie van of herinnering aan Zijn
glorie obsedeert den geest van den zelfgenoegzamen wijze en van den
heidenser monnik. Zijn schrift staat te lezen op de muren van de
griekse zuilengangen en van de Indische tempels. Hij spreekt door den
mond der heidense dramaturgen, die de onrechtvaardigheid aan de
kaak stellen en Gods wraak neerroepen over misdaden. Zelfs op de
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onzinnigste legenden van volkse mythologie werpt hij zijn schaduwen ;
en als in troebel water of fantastische dromen kan men Hem nog vaag
herkennen in alle lyriek en epiek ». Met het gevoel nog niets gezegd
te hebben en nooit te kunnen zeggen wat zou moeten gezegd worden,
besluit hij als in onmacht : « Al wat goed, waar, schoon, of weldadig
is, het weze groot of klein, zelfstandig of bijkomstig, moreel of materieel, het komt van Hem ».
Misschien verwachten wij na die helderziende intuitie van schepsel
en Schepper, Newman dadelijk te kunnen beschouwen in zijn opgang
naar God, als een contemplatieve ziel, geheel geborgen in studie en
stil gebed.
Een nota over de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius laat ons
duidelijk zien hoe dit zeker het spontane verlangen van Newman geweest is. Terwijl vele katholieke devotieboeken hem voor zijn bekering
eerder afstoten « omdat zij den Schepper verbergen achter de schepselen » schrijft hij over de geestelijke oefeningen : « Hier in de zuiverste en meest directe godsdienstoefening, het samenzijn van God en de
ziel gedurende dagen van ingetogenheid , leedwezen, levenshervorming
en electie, is de ziel « sola cum Solo » alleen met God. Het enige voorschrift van de geestelijke oefeningen is tenslotte : « Mijn God geef
mij Uw Hart ».
Maar ofschoon zijn gebed in de zes-jaar-lange strijd voor zijn bekering steeds was « tot God te mogen gaan « door mezelf » langs
mijn of liever langs Gods weg voor mij », toch zou zijn weg, de weg
Gods, dwars door de wereld lopen.
De wereld met haar onwetendheid en slechtheid, met haar onverschilligheid of haat tegenover God, zou hem achtervolgen, ook in de
stilste ingetogenheid waar hij zoekt alleen te zijn met zijn Schepper.
Ook in dit contact zal zijn scherpe geest dieper doordringen dan
het de meesten gegeven is. Als weinigen zal hij de tegenwoordige en
de komende kwalen en rampen in hun diepte en breedte omarmen en
haarfijn ontleden. Des te meer zal hij er door gekneusd en gewond
worden, dat zijn ervaring van het kwade niet is de langzame maar ten
slotte toch heilzame desillusie van wie met grijpend verlangen naar
de wereld uitziet, maar wel de hartepijn, die Franciscus deed wenen
en klagen : « Amor non amatur, » « De liefde wordt niet bemind ».
Herhaaldelijk trouwens zal het besef van « het werk dat hij te doen
heeft » hem dwingen mee te doen in een beweging als die van Oxford
of de stichting van de katholieke universiteit te Dublin. Daar zal zijn
uiterst delicaat gemoed de ruwe schokken opvangen van een wereld,
.
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die zo radicaal soms en altijd min of meer vastgeroest ligt in het vormelijke, het aardse, het zinnelijke, het laag bij de grondse.
En in de eenzaamheid zal hij tot 18 uren aan één stuk soms, zijn
pen in handen nemen tegen het groeiende getij van liberalisme en ongeloof.
In zijn Apologia vermeldt Newman de tekst van den profeet Ezechiel : « En ik zag uw hand uitgestoken naar mij en in uw handen een
boek en uwe hand opende het boek voor mij en het was volgeschreven
ten allen kante en het was gevuld met weeklachten en voorspellingen
en slechte tijdingen ». Hij inspireert zich daaraan om een niet minder
somber tafereel op te hangen : « Laat ons de wereld beschouwen in
alle richtingen, de wisselvalligheden van hare geschiedenis, de menigte
der rassen, hun opkomst, hun lotgevallen en conflicten, verder hun
zeden en gewoonten, hun bestuur en godsdienst, hun ondernemingen,
hun doelloze verhuizingen, hun oorlogen, de blinde evolutie, oorsprong
van de grootste machten of waarheden, de gang der dingen geregeld
door onbegrijpelijke factoren, en zonder vermoedelijke eindoorzaak,
de grootheid en de nietigheid van den mens, de onbeperktheid zijner
verlangens, de kortstondigheid van zijn bestaan, het kleed dat zijn
toekomst dekt, de ontgoochelingen van het leven, de nederlaag van
het goede, de triomf van het kwaad, het physisch lijden ; de morele
kwellingen, de overheersing en de verschrikkelijkheid der zonde, de
toenemende afgodendienst, de starre ongodsdienstigheid, die geen
hoop meer kent, dat alles drukt op het menselijk verstand als een diep
mysterie, waarvoor geen menselijke oplossing te vinden is ».
Zozeer is deze « overgevoelige egoïst » met het lot van de wereld
begaan, zozeer grijpt de physische maar vooral de morele ellende hem
aan, dat hij haast aan het bestaan van God zou twijfelen. « Wanneer
ik de wereld beschouw, zie ik daar een onbeschrijfbaar schouwspel,
dat me gans ontreddert. De wereld schijnt eenvoudig-weg die grote
waarheid te negeren waarvan ik geheel vervuld ben --- het ik en mijn
Schepper — en het gevolg daarvan is een zodanige verwarring en
onzekerheid als moest mijn eigen bestaan geloochend worden. Indien
ik in een spiegel keek en mijn gelaat niet zag, ik zou hetzelfde gevoel
hebben, dat ik ondervind wanneer ik kijk in deze levende, bezige wereld en er geen weerschijn van haar Schepper in vind. »
Scherper kon hij de tegenstelling wel niet opdrijven dan in de volgende woorden : « Ware die stem er niet, die zo klaar in mijn geweten
spreekt en in mijn hart, ik zou een godloochenaar, een pantheist of
een polytheïst zijn, wanneer ik een blik sla op deze wereld ».
Het is dus een strijd tussen innerlijke evidentie en uiterlijke looche-
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ving. In zich voelt hij de absolute noodzakelijkheid op te klimmen tot
zijn Schepper, en keer op keer ondervindt hij in ruwe brutaliteit, hoe
de wereld haar gang gaat en lacht met een God, die haar maker zou
zijn : bestaat zij niet uit zichzelf ? Die haar einddoel zou zijn : is dit
geweldig opbruisend leven, dat wereldrijken schept en organiseert,
roem en rijkdom biedt voor wie ze grijpen wil, in zichzelf al geen
schoon en overbevredigend doel ?
Na zulke uitlatingen gehoord te hebben, is men wel geneigd Newman een pessimist te noemen. Doch dan is de H. Man Job, Jeremias,
Isaias, Paulus, dan is God zelf, die hen inspireerde, ook een pessimist.
Indien pessimist is, al wie de verschrikkelijkheid van de zonde als
onloochenbare realiteit ervaart en er door aangegrepen wordt met iets
van dat diepe realisatievermogen, dat Christus zelf er toe bracht water
en bloed te zweten, dan hoort Newman voorzeker thuis in de klasse
der pessimisten.
Uit dat bijna profetisch pessimisme echter zou een levensinzicht
groeien, waarin twee heldere woorden overheersen : licht en leven.
Eerst besluit hij, dat het contrast tussen het beeld van de wereld
en de innerlijke zekerheid omtrent Hem, die ondanks alles toch onweerstaanbaar blijkt, slechts kan worden verklaard door een ongeluk
dat het mensdom van zijn Schepper verwijderd heeft. Indien ik een
wel opgevoede jongen ontdek met duidelijke kentekens van een edele
natuur en met een uitzonderlijk talent, die heel alleen in het leven
staat, zonder fortuin, onmachtig mij te zeggen, waar hij vandaan komt,
waar hij geboren werd of wie zijn ouders zijn, zou ik niet besluiten,
dat zijn leven een mysterie verbergt en dat zijn ouders zich om een
of andere reden over hem schamen ? Zo redeneer ik over de wereld.
Indien er een God is, vermits er een God is, moet het menselijk geslacht in een verschrikkelijke oeroude ramp gewikkeld zijn.
Uit die conclusie groeit spontaan in zijn ziel het intense verlangen,
de banden met God weer aan te snoeren, de wereld terug in haar
scharnieren gehaakt te zien en den Schepper herkend en gediend. Zo
sluit hij zich aan bij het koor van alle grote geesten, die door de tijden
heen hun « Rorate coeli, » hebben gezongen, met des te groter begeerte, naar mate zij dieper hadden aangevoeld hoe raadselachtig en troosteloos deze wereld is, zo zij in zichzelf gesloten blijft.
Hij staat op een standpunt van waaruit de wereld waarlijk enkel
schijn en schaduw is. Voor hem is zijn gedicht over de twee werelden
niet slechts poëzie met verheven gevoelens, maar diep-beleefde en
onloochenbare werkelijkheid.
4 Neem den sluier weg, Heer, en schijn op ons in glorie en genade :
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deze praalzieke wereld verbleekt voor de schoonheid van Uw aangezicht.
Zolang wij U niet zien, schijnt zij een feeënland te zijn, waar nooit
zinkende zonnen in de hemelen zingen, waar bloemen in overvloed
zijn en vruchten.
Maar wanneer Uw scherper zuiverder licht ons zicht verheldert,
verliest zij al haar verlokkingskracht en wat dag was wordt nacht.
Dan zijn haar edelste inspanningen de gesels, die uw bloed doen
vloeien, haar vreugden zijn slechts de verraderlijke doornen die Uw
hoofd omkringen....
En zo, waar wij voor U verloochenen haar rusteloze plannen en
vrees, en de tedere herinneringen van het verleden en de hoop voor
de komende jaren.
Hoe schamel is ons offer, wanneer onze ogen verlicht zijn vanuit
den hoge ; wij offeren wat wij niet vermogen vast te houden, wat we
reeds ophielden te beminnen. »
Eindelijk nu hebben we al de elementen voor die « daad » welke
Newman als doel van het leven stelt in zijn eerste princiep : « Life is
for action ». Wij zagen het onderwerp : « Ik », wij zagen het uitgangspunt en het einddoel : « Mijn Schepper » ; en wij zagen het
toneel : « deze wereld, de door de zonde verscheurde en troosteloos
ellendige wereld ».
« Ik geloof in Christus, den Zoon van den Eeuwigen Vader, die
is gekruist, gestorven en begraven, die ten derden dage is verrezen
van den dood. »
Deze wondervolle verlossing, weerom niet bemediteerd maar in
het volle leven gezet en « beleefd », ziedaar de « Daad » die zin en
betekenis geeft aan het leven.
De verlossing is het herstel, het - nieuwe leven in de morele, innerlijke orde, de meest werkelijke en meest totale orde, waarin Newman
geheel leeft, die alleen absolute waarde heeft en waaraan alles ondergeschikt moet worden. Het leven is niets anders dan het ten einde toe
volvoeren van die Verlossing en wel onder een dubbel oogpunt.
Eerst de individuele verlossing of « vergoddelijking », wat hetzelfde
is. In verhouding met zijn persoonlijkheidsgevoel moet het ons niet
verwonderen dat hij een ongemene nadruk legt op het individuele van
ieders bestemming, waarvoor het individu alleen in laatste instantie
zelf verantwoordelijk is. Tenvolle stemt hij in met het Hurrell Froude :
« Men moet zijn hemel verdienen en niet enkel dromen ; je taak is duidelijk ; vrede is niet voor deze aarde en rust is je hier niet gegund ».
Deze individuele bestemming van alle mensen wordt in al zijn wer-
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ken, vooral echter in zijn preken, op honderd verschillende wijzen,
als een steeds weerkerend, obsederend grondthema, uitgewerkt : « Er
bestaat geen twijfel : ieder mens heeft een ziel, heeft een taak te verrichten, die voor hem is uitgemeten ; ieder mens heeft een loon te verdienen, dat voor hem bestemd is ». « Realiseer toch dat dat ieder mens,
hoog of laag, geletterd of ongeletterd, oud of jong, man of vrouw, een
zending heeft, een werk. Wij kwamen niet voor niets op deze wereld,
wij werden niet geboren bij toeval, wij vertoeven hier niet om 's avonds
te gaan slapen en 's morgens op te staan, te werken voor ons dagelijks
brood, te eten en te drinken, te lachen en plezier te maken, te zondigen als het ons belieft en berouw te hebben als wij de zonde beu zijn,
niet om een familie te stichten en te sterven. God ziet ieder van ons,
Hij schept iedere ziel, Hij plaatst ze in een lichaam, ieder afzonderlijk,
met een eigen doel ».
Ook hier is het zo moeilijk te kiezen uit de vele teksten die handelen
over de « Persoonlijke Voorzienigheid voor ieder van ons » dat we
maar liever verwijzen naar het sermoen met die titel in het derde deel
van Zijn Parochial Sermons.
« Kortom, zo stelt hij op den man af de vraag aan zijn vaak formalistische tijdgenoten, is uw godsdienst een werk, een levenswerk ?
Want indien hij dat niet is, is hij helemaal niets ».
« Naast de eigen zaligmaking heeft echter ieder mens ook een taak
te vervullen in de wereldverlossing, het opbouwen en uitbreiden namelijk van het rijk Christi. » « Hij heeft ons nodig, Hij gewaardigt
zich ieder van ons nodig te hebben. Hij heeft een doel voor ieder van
ons. Wij zijn allen gelijk in zijn ogen en Hij stelt ons op verschillende
posten en in verschillende bedieningen, niet opdat wij er zouden profiteren, ieder voor zichzelf, maar om er te werken voor Hem. Zoals
Christus zijn werk heeft, zo hebben wij het onze ; zoals Hij zijn
vreugde vond in het volbrengen van zijn werk, zo moeten wij de onze
vinden in ons werk. »
Hoe echter die twee doeleinden verenigen ? Hoe ze hiërarchiseren ?
Welk moet den voorrang hebben ?
Nutteloze vragen want « wij hebben uit onszelf noch doel, noch
kracht, noch middel ». Dit is het werk der goddelijke voorzienigheid
en het resultaat van dat eerste principe dat op eminente wijze ook voor
God geldt : « Life is for action ». Deze Goddelijke activiteit, die wij
onder dit aspect ook de Voorzienigheid noemen, bestaat in de inwerking op geest en wil en in het ordenen en voortbrengen der duizende
wisselvalligheden, die samenvloeien in de concrete omstandigheden,
waarin wij ons op elk ogenblik bevinden.
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Het licht komt tot ons langs vele wegen : opvoeding, publieke opinie, vrienden, contact, lezen van boeken, wereldgebeurtenissen en wat
al meer. Doorheen die wirwar van gedachten en indrukken, gevoelens,
verlangens en passies trekt het geweten, als een vuur uitgezet over een
donkere zee, een rechte lijn, op elk ogenblik gebiedend of verbiedend,
afkeurend of goedkeurend.
God alleen overziet in zijn eeuwige Wijsheid het volledige plan van
het Goddelijk-ernstig verlossingsspel. Hij alleen kent ten volle de
waarde van ieder onderdeel in het geheel, voorziet de soms jarenverwijderde gevolgen van tegenwoordige gebeurtenissen, en is bij
machte de doeleinden van de milliarden individuen en van het machtige geheel te verenigen in de ene concrete daad, ook waar deze
schijnbaar de vermindering of de vernietiging van het individu vordert.
Daar wij, kleine mensjes, niet alles vermogen te zien, zelfs onze
eigen levensloop niet in zijn geheel kunnen overschouwen, moet onze
houding zijn een algehele, vertrouwvolle overgave aan den Wil Gods,
zoals wij die nu, op dit bepaalde ogenblik, zien in het licht van ons
geweten. Door die ononderbroken en hoogste liefdedaad van een mateloos vertrouwen, gaan wij zeker en veilig langs Gods weg naar het
door God gestelde doel.
De kracht evenwel voor die dagelijkse liefdedaad komt ons van
Christus' kruis langs de sacramenten en de bemiddeling der kerk. Zij
wordt ons toebedeeld volgens het licht dat wij krijgen ; want het concrete inzien van een na te komen plicht geeft ons tegelijkertijd ook de
innerlijke overtuiging dat wij er toe in staat zijn.
Zo wordt heel het leven een realiseren, een verder actueren van
Kalvarie's genadebron. « Wat is ons leven anders dan een eenvoudig
pogen Hem te dienen, dag na dag, van Wien alle zegening neerkomt ?
Het waar en het hoe, Hij kent ze, maar ieder moet zich laten leiden
door zijn plichtsbesef. » Zo hervindt Newman het evenwicht, dat de
zondige wereld was komen verstoren. Duisternis en mysterie blijven
hem omringen, maar Hij weet dat God waakt en werkt ; met die liefde
die Hem bracht tot het kruis, en derhalve besluit hij : « De rust en het
vertrouwen zullen uw sterkte zijn ». Te midden van tegenslag en onbegrip, die in zo ruime mate zijn deel werden, leeft hij volgens Leslie
Stephen « in wat ieder ogenblik hem brengt en in het doorpeilen van
het verleden, maar de verre toekomst laat hem onverschillig hij
tracht de gebeurtenissen te aanvaarden en zijn innerlijke getrouwheid
te bewaren, maar waarheen hij gaat, weet hij niet ». Die onverschilligheid tegenover de toekomst moeten wij zo begrijpen, dat hij intens
realiseert, dat het heden ons enig middel is om op die toekomst in te
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werken, anders zou het geen zin hebben voor iemand die verklaarde
wat wel niet letterlijker kon vervuld worden : « Ik schrijf voor over
honderd jaar ».
Passieve spiritualiteit, weinig geschikt voor apostolaat en een tijd
van katholieke actie, niet open voor initiatief ? Zulk een opwerping
verraadt dat wij de volle realiteit van die « Gods-leiding » weer in
twijfel trekken.
Wij kunnen hier de rijkdom en de alomvattendheid der geschetste
levensvisie bij Newman zelf, niet aantonen. Evenmin kunnen we nader
toelichten hoe dat inzicht de schone uitbloei is van zijn zakelijk, op
het reële en concrete afgestemde, Engelse karakter.
Wij besluiten met Prof. Sobry, dat het formeel kenmerkende van
Newman's vroomheid en van zijn religieus genie, niet zozeer is zijn
opgaan in God's Liefde en het blij dwingend meetrekken van anderen
in zijn vaart, maar wel, dat hij met heiligen ernst en kommer, voor
zichzelf en anderen --- het meest nog voor diegenen, die hun weg verloren hebben ^--- onrustig orienteert naar God's Noorden, op der wereld vreemde, donkere, bedrieglijk-gevaarlijke zee. Hij vreest altijd,
dat de omringende duisternis (the encercling gloom) van de weg zal
afbrengen, een verkeerden stap zal doen zetten ; daarom zet hij onwezenlijk kleine stapjes naar God toe one step enough for me ---die hem echter telkens wezenlijk een schrede vooruit brengen ».
En zo dringt zich als slotgedachte de vraag op, of een aandachtige
lezing of liever de herhaalde biddende beschouwing van die drie korte
strofen welke het « Lead kindly Light » uitmaken .-- niet veel doeltreffender zouden zijn dan al deze bladzijden, om ons binnen te leiden
in den geest en de visie van Newman ? Dit is zeker het geval indien
Wilfried Ward niet overdrijft waar hij over deze dichterlijke weer-,gave van de innerlijke wet der liefde schrijft : « In deze hymne spreekt
Newman waarachtiger tot ons dan hij het in een groot boek van philosophie had kunnen doen ». Ik geloof niet dat hij overdrijft en daarom
meen ik dat deze bladzijden hun nut zullen gehad hebben indien zij
een of ander lezer tot die aandachtige lezing of tot de biddende overweging van die strofen aanzetten.

Benelux en de Katholieken
De culturele betrekkingen tussen de
katholieken van Nederlandse taalgemeenschap.
door Mgr Prof. Dr K. L. BELLON

1. --- De Beneluxgedachte

O

Nder den indruk van de catastrophe, die Nederland en België
had neergeslagen, waren onze staatslieden te Londen zich
bewust geworden van de zwakheid onzer landen en van de noodzakelijkheid ener nauwere samenwerking tussen België, Nederland en
Luxemburg. In het gemeenschappelijk leed traden de verschillen op
economisch, cultureel en religieus gebied minder scherp naar voren.
Bij de bevrijding onzer landen werd de gedachte aan een nauwe
samenwerking tussen de Lage Landen met grote instemming begroet.
Maar het kon niet uitblijven dat, naarmate de verschillende landen
weer hun oude economische en politieke zelfstandigheid terugvonden,
de eigen belangen op de voorgrond traden en het geloof in de voortreffelijkheid van de eigen nationale instellingen op politiek en cultureel gebied zich deed gelden.
Zonder twijfel bleef iedereen overtuigd van de noodzakelijkheid
der samenwerking. De regeringen der Beneluxlanden bleven met elkaar overleggen hoe de economische unie kon verwezenlijkt worden
en namen zelfs allerlei maatregelen, die de Beneluxgedachte van de
theorie overbrachten naar de practijk. Culturele overeenkomsten en
verdragen werden gesloten. Beneluxcomités ter bevordering van de
wederkerige kennis van beide landen werden overal opgericht. Het
valt niet te ontkennen, dat dit alles de vriendschappelijke verhoudingen tussen de bevolking van Nederland en België heeft bevorderd.
Maar desniettegenstaande moet worden toegegeven, dat de Beneluxgedachte, vooral op economisch gebied een crisis doormaakt, een
crisis, die men zonder propheet te zijn, gemakkelijk kon voorzien.
Reeds in 1946 wees ik in de vérgadering van Drakenburgh, waar
de Gezelle-Thymvereniging geboren werd, op de moeilijkheden waarop een samenwerking op zuiver economisch gebied noodzakelijk
moest stoten. Economen rekenen en berekenen en deze rekeningen
en berekeningen moesten noodzakelijk hierop uitkomen dat de economische unie voordelig was voor bepaalde economische groepen in

BENELUX EN DE KATHOLIEKEN

127

dit land, nadelig daarentegen voor andere in dat land. Bovendien
waar de economische politiek van het éne land verschilde van die
in het andere, zouden weer andere moeilijkheden oprijzen. En deze
moeilijkheden zouden onoverwinnelijk zijn, indien niet de vaste wil
bestond ze te overwinnen. Deze wil kan zonder twijfel geboren
worden uit het bewustzijn, dat onze landen ieder afzonderlijk te
zwak zijn om de economische strijd met succes te voeren in de
internationale wereld, maar hij kan ook gebroken worden door de
mening dat het éne land er voordeel bij heeft zich aan te sluiten
bij een economisch blok, het andere bij een ander. Is de huidige crisis
niet grotendeels te wijten aan de neiging van Nederland tot het sterlingblok, die van België naar het dollarblok ?
Daarom moet deze vaste wil een weg te vinden voor de economische samenwerking gesteund worden door de overtuiging dat onze
landen niet alleen economisch maar ook cultureel bij elkaar horen.
Onze historici hebben reeds gewezen op de eenheid onzer geschiedenis, eenheid die steunt op den gemeenschappelijken oorsprong onzer
volkeren en bevestigd werd door de gemeenschappelijkheid hunner
lotgevallen. Het kan zijn, dat in bepaalde perioden deze gemeenschap
uit elkaar is gevallen in tegenstellingen, maar de gebeurtenissen van
dezen wereldoorlog hebben nog eens op een treffende, zij het dan
ook tragische wijze, onze gemeenschappelijke lotsbestemming bevestigd.
De bestendige en steeds groeiende bijval der wetenschappelijke
congressen, waar Vlamingen en Nederlanders van alle gezindheid
elkaar in de beste verstandhouding ontmoetten om wetenschappelijke
en culturele vraagstukken te bespreken, bevestigden telkens opnieuw
de culturele eenheid van Nederland en Vlaanderen.
De literaire bewegingen van het éne land vonden en vinden steeds
hun weerklank in het andere land. Welke Vlaming heeft niet gedweept met de Tachtigers ? Welke Nederlander niet met Gezelle,
Streuvels of Timmermans ? Misschien blijkt dit minder duidelijk op
andere kunstgebieden. Maar het is een onbetwistbaar feit, dat de
kunstuitingen van enige betekenis aan de éne zijde van onze grenzen, gretig door de andere zijde aanvaard werden.
De politieke scheiding kan de culturele eenheid niet uitwissen en
wij achten ons gelukkig omdat de gedachten heden een zó gelukkige
wending hebben genomen dat de ijver voor culturele toenadering niet
meer werd beschouwd als ijver voor de politieke eenmaking met haar
gevaren voor nationalistische strevingen.
Wij, d. w. z. zowel de regeerders als de beoefenaars van weten-
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deelt toch in het grootse idealisme van het Christendom. Zij wil naar
de mate van haar bescheiden middelen en kunnen bijdragen tot de
vernieuwing van de Christelijke cultuur op de eerste plaats in onze
landen maar daarmee ook in Europa. Zij ziet terug naar hetgeen de
christelijke cultuur eens in West-Europa was, en naar het aandeel,
dat onze gewesten er in hadden, om met vertrouwen de katholieken
van Nederlandse taalgemeenschap op te roepen met hernieuwd vertrouwen hun bijdrage te leveren tot een nieuwe bloei van de christelijke cultuur in Europa.
Zij wordt gedreven door de overtuiging van de cultuurscheppende
kracht van het Christendom maar tevens door het inzicht, dat de
kracht van het Christendom juist ligt in de heiliging van de krachten,
die God aan ieder volk heeft geschonken. Daarom juist meent zij zowel in het kader van de Benelux als in het bredere, universele kader
van het Christendom een taak te kunnen vervullen.
Haar doelstelling is dus geenszins nationalistisch, ook niet humanistisch in den engen zin die aan dit woord soms gegeven wordt. Zij
is, zeer eenvoudig, christelijk. Maar omdat zij weet dat eenieder aan
de christelijke cultuur slechts kan medewerken binnen het kader, dat
hij kan beheersen, zo stelt de Gezelle-Thymvereniging zich op de
allereerste plaats tot doel de culturele betrekkingen tussen de katholieken van Nederlandse taalgemeenschap te bundelen.
Zij is overtuigd, dat de basis voor een innige samenleving op cultureel gebied tussen de katholieken van Noord en Zuid aanwezig is.
Haar doel is daarom alleen te stimuleren, te helpen in het samenbrengen van culturele verenigingen aan beide zijden. Zij richt daarom
bijeenkomsten in waar vertegenwoordigers van de grote culturele
verenigingen elkaar ontmoeten en met elkaar bespreken wat zij
gemeenschappelijk op cultureel gebied kunnen verwezenlijken. Zij
heeft bovendien twee secretariaten, één voor Vlaanderen en één voor
Nederland, die tot taak hebben de nodige documentatie over de
bestaande culturele verenigingen te verzamelen, deze ter beschikking
te stellen van de belanghebbenden. Zo hebben deze secretariaten reeds
een lijst opgesteld van sprekers uit Vlaanderen en Nederland, met
opgave van het onderwerp hunner lezing en hopen zij ook een VadeMecum te kunnen publiceren, waarin de verschillende culturele verenigingen met aanduiding van hun bestuur, hun doelstelling en inrichting zijn opgegeven.
Wil zij echter haar werkzaamheid kunnen voortzetten, dan moet
zij gesteund worden niet alleen door de onmisbare sympathie maar
ook d oo r de onmisbare financiële steun van de culturele verenigingen
9
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uit Vlaanderen en Nederland. Daarom spreekt zij de wens uit, dat
de culturele verenigingen, waaronder ook begrepen zijn de culturele
afdelingen der standsorganisaties en vakverenigingen, zich bij haar
zouden aansluiten en zo hun financiële middelen het toelaten een bijdrage zouden storten, voor Nederland van f. 30, voor Vlaanderen
van fr. 500. Reeds hebben verschillende verenigingen dit gedaan
maar wil de Gezelle-Thymvereniging werkelijk haar doel bereiken,
dan mag het niet blijven bij de nu reeds aangesloten verenigingen.
Dat de besturen die reeds een uitnodiging tot toetreding ontvangen
hebben, zich nog eens beraden en degenen, die deze nog zullen ontvangen, de uitnodiging niet achteloos in de papiermand gooien.
Naast de culturele verenigingen worden ook uitgenodigd individuele personen, die willen werken voor de bevordering van de christelijke cultuur in de Lage Landen. Van hen wordt op de allereerste
plaats een actieve medewerking gevraagd, meer in het bijzonder door
het bijwonen onzer bijeenkomsten. Deze zijn niet al te talrijk. Hoogstens tweemaal per jaar, nu eens in Nederland, dan in België. Zij
worden steeds aangekondigd in de voornaamste kranten.

3. De katholieke Nederlanders en de katholieke Vlamingen
A. -- HET VOLKSBEWUSTZIJN VAN DE KATHOLIEKEN
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Het christelijk cultuurideaal, dat de Gezelle-Thymvereniging zich
tot doel stelt te verwezenlijken, stoot natuurlijk in de practijk op moeilijkheden. Katholieke Vlamingen en katholieke Nederlanders oordelen vaak over elkaar op een wijze die niet bevorderlijk is voor een
enthousiaste medewerking aan een gemeenschappelijke christelijke
cultuur. Misverstand en wanbegrip, meestal geboren uit onbekendheid met de eigenaardigheid der volkskarakters, zijn vaak de oorzaak
van deze verkeerde beoordelingen aan beide zijden.
Daarom meenden wij, dat het niet zonder nut zou zijn, indien wij
onze kennis van het karakter der katholieke Vlamingen en onze ervaring van de katholieke Nederlanders hier aan de lezers van dit tijdschrift meedeelden. Wij hebben dit reeds vroeger gedaan in een
lezing voor het Davidsfonds. De Gelderlander heeft deze lezing
gedeeltelijk gepubliceerd. Op aanmoediging van collega's en vrienden, zowel Nederlanders en Vlamingen, wagen wij het onze indrukken aan een nog breder lezerspubliek voor te leggen.
Een vergelijking als deze : katholieke Vlamingen en katholieke
Nederlanders brengt haar eigenaardige moeilijkheden mee, zeker
wanneer men de oorsprong van de gelijkenissen en de verschillen zou
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willen opsporen. Zoals er Fransen zijn die naar aard en karakter
meer gelijken op sommige Duitsers dan op sommigen hunner Franse
landgenoten, zo zijn er ook Nederlandse katholieken en zelfs bepaalde groepen van katholieken, die meer op Vlaamse katholieken
gelijken dan op hun Nederlandse geloofsbroeders. Zodanige gelijkenissen hebben een toevallig karakter en kunnen natuurlijk niet
de basis vormen van een onderzoek, dat tot algemene besluiten zou
kunnen leiden.
Een andere moeilijkheid ligt in het katholiek zijn van de Vlamingen en Noord-Nederlanders, waarop onze vergelijking slaat. Het is
immers a priori zeker, dat de katholieke invloed zowel bij de katholieke Noord-Nederlanders als bij de katholieke Vlamingen een algemene zielsgesteltenis heeft verwekt, die wij overal terugvinden, waar
katholieken zijn. Niemand ondervindt dit beter dan de priester, die
met mensen van verschillende landaard in aanraking komt, in het
bijzonder in de biechtstoel. Men spreekt soms van de sensus catholicus, d.w.z. het bewustzijn van den katholiek wat hij als katholiek te
houden, te doen en te laten heeft. Welnu dit is het juist wat iedere
katholiek eigen is. Zelfs bij minder vurige katholieken is dit waar te
nemen. Het laat toe ze te onderscheiden niet alleen van Mohammedanen of andere aanhangers van niet-christelijke godsdiensten maar zelfs
van niet-katholieke christenen. Zonder twijfel kunnen wij dit algemeen katholiek karakter in ons onderzoek niet terzijde laten, maar het
gaat hier meer om hetgeen de katholieke Vlaming en de katholieke
Nederlander op de eerste plaats in hun katholiek zijn maar ook in
ander opzicht eigen is.
Wanneer wij nu de vraag stellen welke punten van vergelijking
met de katholieke Vlaming wij in de katholieke Nederlander vinden,
dan stoten wij op meer specifieke moeilijkheden. Op de eerste plaats,
kunnen wij de katholieke Nederlanders als geheel plaatsen tegenover
de katholieke Vlamingen als geheel ?
1. Het is een onbetwistbaar feit, dat er 'n groter verschil bestaat
tussen de Limburgers en Noord-Brabanders enerzijds en de katholieken van boven de Moerdijk anderzijds dan b.v. tussen de WestVlamingen en de Belgische Limburgers.
De grote oorzaken van dit verschil liggen zonder twijfel in de protestantse invloeden in het Noorden. Er zijn wel ernstige verschillen
in aard en karakter aan te wijzen die vóór het protestantisme liggen,
verschillen, die zowel aan rasinvloeden als aan de verschillende geographische, economische en historische omstandigheden toe te schrijven zijn, waarin de verschillende volksdelen zich ontwikkeld hebben,
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maar deze hebben een meer diepgaand karakter gekregen, toen het
protestantisme samen met de geweldige opbloei van de handel in het
Noorden aan Holland de leidende rol in Noord-Nederland heeft
gegeven.
Het ligt niet in onze bedoeling dit verder te ontwikkelen. De historici van Noord en Zuid zouden dit trouwens beter kunnen dan wij.
Onze bedoeling is alleen te waarschuwen tegen een al te strenge
opvatting van de eenheid naar geest en karakter van de Noord-Nederlanders. Slechts een punt wil ik nog nader onderstrepen. De
katholieken van boven de Moerdijk, die feitelijk talrijker zijn dan die
van beneden de Moerdijk, hebben vooral een grote betekenis in de
grote steden zoals Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht. Als zodanig zouden zij te vergelijken zijn met de katholieken
van Antwerpen of Brussel. Daarnaast zijn er in het Noorden enkele
landelijke streken, waar het katholicisme zich wist te handhaven,
andere waar de katholieken slechts een kleine groep, een soort diaspora tussen de protestanten vormen.
Het is vooral in de steden, dat zij een invloed hebben ondergaan,
die hen niet alleen als stedelingen van de plattelandse bevolking, maar
ook als katholieken onderscheidt van de katholieke stedelingen uit
het Zuiden, b.v. van de Bosschenaars en de Maastrichtenaars.
Een andere lijn van onderscheid, die vooral merkbaar is bij de geestelijkheid, loopt langs de verschillende bisdommen. Zo is mij steeds
opgevallen de grote gelijkenis in levenshouding tussen de geestelijkheid van Den Bosch en die van Utrecht, gelijkenis die zich ook uitstrekt naar de geestelijkheid van het Aartsbisdom Mechelen en waarschijnlijk haar oorsprong vindt in het feit, dat Mgr Zwijsen bij de
heroprichting van het Bisdom den Bosch en het Aartsbisdom Utrecht
de Mechelse Statuten heeft ingevoerd. Limburg bleef meer georiënteerd naar het Luikse. Breda heeft een meer gescheiden karakter
doordat West-Brabant en Zeeuws Vlaanderen er bij behoren. De
geestelijke overheid erkende echter zelf de grote overeenkomst met
het Mechelse, daar zij haar overtollige jonge priesters liever naar het
Mechelse dan naar het Haarlemse bisdom stuurde. De geestelijkheid
van het Bisdom Haarlem onderscheidde zich hoofdzakelijk van die
der andere Noord-Nederlandse bisdommen door het feit, dat zij haar
apostolaat hoofdzakelijk in de grote steden moet uitoefenen en zij
hoofdzakelijk ook uit deze grote centra afkomstig is.
Evenwel, niettegenstaande deze verschillen, voelen de NoordNederlanders zich als één volk, in bewuste tegenstelling niet alleen
tot België maar ook tot Vlaanderen en dit bewustzijn bestaat zowel
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bij de katholieken als bij de protestanten en vrijzinnigen. Ofschoon
dit bewustzijn scherper is boven de 'Moerdijk, voelen ook de Brabander en de Limburger zich als leden van het Nederlandse volk. De
mooie phrasen over een Midden-Nederland hebben meer een letterkundige dan een practische waarde. In sommige ogenblikken van
misnoegdheid tegen Den Haag en de Haagse bureaucratie kunnen
de Brabanders en de Limburgers misschien enige bitterheid leggen in
hun gemopper maar feitelijk blijft die misnoegdheid aan de oppervlakte. Zij gaat zeker niet zó diep dat zij separatistische neigingen
zou doen geboren worden.
Vragen wij ons af, welke de componenten zijn van dit bewustzijn,
dan is het antwoord niet zó eenvoudig. Een grote betekenis voor de
versteviging van dit bewustzijn heeft zonder twijfel de eerste wereldoorlog gehad, niet alleen omdat hij gedurende vier jaar Brabant en
Limburg geheel heeft afgezonderd van België maar bovendien ook
omdat hij een welvaart heeft geschapen, die het Noord-Nederlandse
levenspeil ver boven het Belgische verhief.
De Noord-Nederlander zag met een zekere geringschatting neer
op de Belg en die geringschatting gold niet in het minst de Vlaming.
Zijn mentaliteit was die van de rijkgeworden neutrale, die het zichzelf
als een verdienste toeschrijft, dat hij buiten het conflict gebleven is
en er zelf rijk bij is geworden en wij kunnen de Nederlanders niet
dankbaar genoeg zijn om de liefdadigheid die zij de Belgische vluchtelingen in de vorige wereldoorlog hebben betoond. Menige vriendschap is trouwens toen gesloten en blijven voortbestaan. Maar dit
neemt niet weg, dat uit dit alles een mentaliteit was gegroeid, die
menige Vlaming en in het bijzonder menige Vlaamse intellectueel
als vernederend of zelfs als grievend heeft aangevoeld.
Maar een bewustzijn kan niet worden versterkt, indien het niet
reeds bestaat. Van af de scheiding van 1830 tot 1914 had zich zonder
twijfel een Noord-Nederlands nationaal gevoel gevormd, dat de
Brabanders en Limburgers, zij het misschen in mindere mate of met
andere nuances dan de katholieken van boven de Moerdijk, deelden.
De gevoelens tegenover het huis van Oranje speelden hierin een
onmiskenbare rol. De economische oriëntering bracht het hare bij
om het Zuiden langzamerhand met het Noorden te verbinden. De
intellectuele en geestelijke emancipatie der katholieken onder de politieke leiding van Schaepman verzoende de katholieken van het Zuiden zowel als die van het Noorden steeds meer en meer met de
nationale Nederlandse leiding.
Een factor, die naar mijn overtuiging van grote betekenis is ge-
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weest, was de schepping van een algemene Nederlandse cultuurtaal.
De Maastrichtenaar zowel als de Tilburger houdt ervan voor volNederlands door te gaan en is steeds min of meer gepikeerd, wanneer
iemand uit het Noorden hem, zelfs met de beste bedoelingen, laat
voelen dat zijn Nederlands nog niet helemaal zuiver van klank is.
Niettegenstaande alle Limburgs of Brabants particularisme overheerst het Nederlands als de richting- en leidinggevende taal en voor
iedere Noord-Nederlander hetzij hij van beneden of boven de Moerdijk is, is het spreken van zuiver Nederlands een teken van ontwikkeling en cultuur. De slordigheid van den Vlaming in zijn taalgebruik
draagt voor een niet gering gedeelte bij tot de geringschatting waarmee de Noord-Nederlander vaak op hem neerziet en versterkt anderzijds het bewustzijn van hun eenheid bij de Noord-Nederlanders in
hun tegenstelling tot de Vlamingen. De Noord-Nederlander vindt
de Vlaamse taal leuk. Hij verkneukelt zich in Timmermans en zijn
Liers maar voelt zich zeer voldaan, al spreekt hij zelf met een Gronings of Tukkers accent, dat in elk woord te horen is, over zijn
Nederlands.
Hij gelooft ook graag alle verhaaltjes over « Arm Vlaanderen » en
klopt dan zelfvoldaan op zijn borst Onze Lieve Heer dankend dat hij
niet is zoals die arme Vlamingen.
Dit komt voor een groot deel voort uit het feit, dat hij weinig
afweef van de Vlaamse cultuurstrijd en deze, op enkele gelukkige
uitzonderingen na, niet begrijpt. Zelden heb ik iemand ontmoet, die
werkelijk doorgedrongen was tot de diepere betekenis van de strijd
die de Vlamingen te strijden hadden en nog hebben om hun cultuur
haar Vlaams karakter te doen behouden.
De Vlamingen verwonderen er zich vaak over, dat de Nederlanders zo graag Frans spreken als zij in België komen. Zij mogen echter
niet vergeten dat de Nederlanders hun cultuur in geen enkel opzicht
bedreigd gevoelen en dat met uitzondering van de Vlaamse letterkunde hun cultuurscheppingen, in het bijzonder hun wetenschap, tot
de Nederlanders kwamen in een Frans kleed. De Nederlanders van
de betere stand kwamen bovendien in België steeds in aanraking met
de Frans-sprekende betere standen en zelfs wanneer deze probeerden
Nederlands te spreken, deden zij dit op een zo gebrekkige wijze dat
de Nederlanders er gemakkelijk toe overgingen Frans te spreken,
een Frans dat zeker ook niet volmaakt was maar in ieder geval beter
dan het plompe Vlaams van hun gasten.
De officiële Nederlandse instanties op hun beurt stonden in België
voor een situatie, die bijna met noodzakelijkheid hun gedragingen
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op het gebied van het taalgebruik bepaalde. In hun officiële betrekkingen met België gebruikten zij de erkende diplomatentaal, het
Frans, dat bovendien de omgangstaal was van de meeste hunner
Belgische collega's. Indien zij zich niet wilden mengen in den strijd,
die door de Belgische autoriteiten als een binnenlandse aangelegenheid beschouwd werd, konden zij moeilijk hun Nederlands opdringen.
De schuld lag hier niet bij de Nederlanders maar bij de Belgen en
zelfs bij de Vlamingen. Zij zijn het die zich moeten doen gelden en
hun aandeel opeisen in 's lands bestuur zoals de katholieken in Nederland hebben gedaan.
2. Laten we ons echter nog niet verleiden tot bijzonderheden en
gaan we nu over tot karakterisering van de tweede term onzer vergelijking : de katholieke Vlamingen.
Het is duidelijk dat de plaats van de katholieke Vlamingen in het
staatsbestel een andere is dan die der katholieke Nederlanders ofschoon er parallelismen zijn aan te wijzen, waarop we nog moeten
terugkomen. Kunnen wij, niettegenstaande alle verschillen, spreken
van de katholieke Nederlanders als een geheel, dan kunnen wij dit
niet in dezelfde mate van de Belgische katholieken. Zonder twijfel
vormen dezen éne eenheid, die vooral tot uitdrukking komt in de
politieke strijd ter handhaving of versterking van hun godsdienstige
rechten tegenover een opdringend anticlericalisme maar anderzijds
staan de katholieke Vlamingen en de katholieke Franssprekenden
vaak tegenover elkaar in den strijd om de taalrechten en het daarmee
verbonden culturele overwicht.
Het nationale bewustzijn van de katholieke Vlamingen verschilt
zonder twijfel van het nationale bewustzijn der katholieke Nederlanders. De Belgische Staat wordt heden ten dage wel door de meeste
Vlamingen aanvaard als de beste voor het ogenblik geldende waarborg van het volkswelzijn maar hij roept bij de meeste Vlamingen
geen vurige gevoelens op. Hun aanvaarding van de Belgische Staat
is eerder beredeneerd. Hiervoor zijn allerlei historische oorzaken aan
te wijzen en wel op de eerste plaats de pogingen die onmiddellijk na
1830 werden aangewend om het Vlaams als een minderwaardig dialect te behandelen en als Belgische bestuurstaal uit te sluiten. Deze
pogingen vonden langen tijd steun in de hogere katholieke standen
van Vlaanderen. Midden tussen de Vlaamse bevolking rezen de
kastelen op van de verfranste adel, die nochtans de pretentie had dit
volk in het parlement als kamerlid of senator te vertegenwoordigen,
aan het hoofd te staan van Vlaamse arrondissementen en provincies.
De adel werd gevolgd door de hogere burgerij en persoonlijk heb ik
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nog bijgewoond, dat een kandidaat-kamerlid van ons arrondissement
kiespropaganda kwam maken met enkele stotterend uitgesproken
Vlaamse zinnen, die hij op een briefje in zijn hoed vóór zich had liggen. Het Middelbaar en het Hoger Onderwijs was Frans. Gelukkig
bleef de lagere school van die verfransing gespaard, hoezeer dit ook
onze Vlaamse jongens achteruitzette, die hogere studies wilden doen.
Zelf heb ik nog Latijn, Grieks, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde moeten studeren in een taal, die ik maar gebrekkig beheerste,
in het Frans.
Weinig Nederlanders begrijpen welke aanslag er toen op het wezen van het Vlaamse volk is gepleegd, hoe de Vlaamse cultuur tot in
haar diepste gronden werd aangetast. Het getuigt voor de vitaliteit
van het Vlaamse volk, dat het zich door de Vlaamse beweging heeft
weten op te richten. Naast Guido Gezelle, Hugo Verriest, Albrecht
Rodenbach, de levenwekkers uit West-Vlaanderen, wier roepstem
in andere Vlaamse gouwen werd opgevangen en geestdriftig . werd
voortgedragen door leiders als Lodewijk Dosfel, Frans Van Cauwelaert e.a., verdienen de Vlaamse studenten van onze colleges, van de
Universiteit van Leuven, de seminaristen en « petits vicaires » hier
een eresaluut. Zij zijn alle de wekkers geweest van het Vlaamse volksbewustzijn, dat van aan de Noordzee tot aan de Limburgse Maas
zich uitte in het « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus »,
en trots alle misverstand en tegenkanting de Vlamingen weer maakte
tot dragers en scheppers van een christelijk Vlaams cultuurleven.
Stuk voor stuk moesten de Vlamingen hun vanzelfsprekende rechten veroveren : een eigen Vlaams hoger onderwijs, een eigen Vlaams
middelbaar onderwijs, een eigen Vlaams gerecht, Vlaams in het
bestuur, Vlaams in het leger. Dit alles moest letterlijk afgedwongen
worden, zodat velen twijfelden of de Belgische Staat wel ooit de
nodige voorwaarden zou bieden voor de verwezenlijking van een
eigen Vlaams cultuurleven. De Groot-Nederlandse gedachte, ofschoon wortelend in de herinnering aan de eens verwezenlijkte politieke eenheid van 1815-1830, vond in deze twijfel een voedzame
bodem. Evenzo het activisme van de vorige wereldoorlog, dat trouwens grotendeels gedragen werd door Groot-Nederlanders. Hiervan is echter de Frontbeweging te onderscheiden. Zij was het gevolg
van de tragedie der IJzersoldaten, van wie gevraagd werd dat zij
hun bloed gaven voor België maar die miskend en gehoond werden
in hun Vlaamse overtuiging en met Franse bevelen in den dood werden gestuurd. Uit de Frontbeweging groeide het Vlaams nationalisme, dat echter ook gevoed werd door de franskiljonse reactie na
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den oorlog tegen het activisme. De Vlamingen voelden te goed, dat
niet op de eerste plaats de medewerkers van de Duitse bezetters
werden gestraft maar dat het de bedoeling was de Vlaamse beweging de kop in te drukken. De eclatante overwinning van Borms op
zijn liberale tegenstrever in een tussentijdse verkiezing te Antwerpen
gaf uitdrukking aan dit Vlaamse gevoelen. Niet het activisme werd
hierdoor goedgekeurd ; wel werd de anti-Vlaamse hetze aan de kaak
gesteld.
In het Vlaamse nationalisme lag echter een gevaar voor het katholieke Vlaamse volksbewustzijn, een gevaar ook voor scheuring in de
katholieke gelederen. Meer dan ooit was de eenheid der katholieken
een eis. Het gevaar van een liberaal-socialistisch bestuur, dat de
godsdienstige vrijheden en rechten bedreigde, dwong de bisschoppen
tot herhaalde oproepen tot eenheid onder de katholieken. Het moet
echter gezegd, dat de Franssprekende geloofsgenoten meer dan eens
misbruik hebben gemaakt van de bisschoppelijke verklaringen om
hun anti-vlaamse houding te rechtvaardigen. Dit verleidde vele
katholieke Vlamingen tot volharding in hun nationalistisch separatisme, dat sommigen onder hen ook tot een prooi zou maken van de
nationaal-socialistische ideeën van den tweeden wereldoorlog.
Gelukkig heeft de grote massa van het katholieke Vlaanderen,
dank zij haar katholieke geloofsovertuiging, weerstand weten te bieden aan deze verleiding, maar weer probeerden reactionnaire machten, dezen keer vooral links georiënteerde machten, de katholieke
Vlaamse leiders te treffen. Vele Fransgezinden, verblind door hun
haat tegen al wat maar enigszins scheen te sympathiseren met de
nationaal-socialistische bezetter zagen niet hoe de communisten in
troebel water probeerden te vissen. Liberalen en socialisten, verleid
door hun anticlericalisme, sloten een verbond met dezelfde communisten, hielden den koning buiten het land en voerden een « repressie »
of zuivering, die zo veel mogelijk de linksen spaarde en de katholieke
Vlamingen, die maar enigszins verdacht waren, zo hard mogelijk
strafte.
Dit alles heeft zijn sporen nagelaten in het volksbewustzijn van de
katholieke Vlamingen. Sommigen, nog verdwaasd door het leed door
de nationaal-socialistische bezetter over hun familie gebracht, hebben
een ogenblik meegeroepen om wraak. Anderen, even zwaar getroffen door de zuiveringsmaniakken, vormden een verbitterde groep.
Maar beide vormen een kleine minderheid. De katholieke Vlaamse
intellectuelen staan in Vlaanderen aan de leiding van een steeds
machtiger wordende sociale en culturele beweging, die wel gewesten
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lijke particularismen kent en erkent, maar geheel het katholieke
Vlaanderen omvat, dat trouw aan zijn koning en zijn Kerk bereid is
zijn krachten te wijden aan de schepping van een christelijke cultuur.
B. ENIGE PUNTEN VAN VERGELIJKING

Hoe staan nu de twee volksgroepen, die wij in een vluchtige
schets getracht hebben te karakteriseren tegenover elkaar. ?
De Noord-Nederlander is zich bewust van de hoge standing zijner
cultuur. Een zekere zelfingenomenheid valt hierin niet te miskennen.
Dit blijkt zelfs uit de verwondering waarmee sommige Nederlandse
geleerden kennis maakten met de beoefening der wetenschap aan onze
Vlaamse universiteiten van Leuven en van Gent. Maar de vreugde,
waarmee zij de opbloei van de wetenschap in Vlaanderen begroetten,
is een verheugend teken van hun verlangen om met de Vlamingen
samen te werken op wetenschappelijk en cultureel gebied.
Dit verlangen, hoe sterk ook in andersdenkende kringen, is wel
het sterkst onder de katholieken. Het moet evenwel gezegd, dat de
meeste Noord-Nederlandse katholieken slechts een vaag begrip hebben van de betekenis der Leuvense universiteit voor de Vlaamse katholieken. Zij beseffen niet voldoende, dat de Vlamingen in de Leuvense universiteit een katholiek cultuurcentrum bezitten, dat zowel
door zijn wetenschappelijke als door zijn culturele invloed hoog verheven staat boven alles wat zij in Nederland bezitten. Er zijn hierop
natuurlijk gelukkige uitzonderingen en deze vindt men vooral in de
kringen van de Nijmeegse universiteit en de Tilburgse economische
hogeschool. Nijmegen heeft thans zijn 25-jarig bestaan gevierd. Met
een grote voldoening kan het terugzien op het reeds afgelegde werk.
Met grote hoop op de toekomst kan het de voltooiing verwachten van
wat begonnen werd. Maar terzelfdertijd moet worden vastgesteld,
dat de katholieke Nederlanders nog niet voldoende de noodzakelijkheid van een katholieke universiteit beseffen. Zij doen dit misschien
wel in theorie maar zeker niet in de practijk. Dit blijkt uit het al te
grote getal katholieke studenten die nog steeds de voorkeur geven
aan een andere universiteit.
Er is hier een eigenaardig contrast vast te stellen. Waar de katholieke Nederlanders zeer principiëel zijn met betrekking tot de werkliedenorganisaties, de sportverenigingen, de gemengde huwelijken
en dergelijke dingen meer, waar tegenover zij veel strenger staan dan
de katholieken in België, zien zij over het algemeen weinig bezwaren
tegen het studeren aan een neutrale universiteit.
Hiervoor zijn zonder twijfel veel verklaringen, niet het minst his-
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torische, aan te geven, maar het is niettemin typerend voor het
Nederlandse katholieke leven, dat sterk en diep wortelt in de katholieke volksmassa maar naar mijn bescheiden ervaring in de betere
standen over het algemeen op een tamelijk enge en oppervlakkige
basis rust.
Dank zij Nijmegen wordt die basis steeds breder en steviger, maar
zij blijft al te zeer steunen op het katholieke Zuiden, zodat Nijmegen
niet geheel zonder reden wel eens meer de universiteit van het katholieke Zuiden dan van katholiek Nederland wordt genoemd.
Dit komt trouwens ook tot uitdrukking in het aan de universiteit
van Utrecht bestaande streven, dat vooral zijn centrum heeft in de
katholieke studentenvereniging Veritas, allerlei leerstoelen in de philosophie en de theologie op te richten, die het de katholieke studenten
mogelijk zouden maken daar te gaan studeren zonder gevaar voor
hun katholieke geloofsovertuiging. Wij hoeven ons niet te mengen
in het debat dat daaromtrent in de katholieke universitaire milieu's is
ontstaan. Het is voor ons slechts van belang als typerend voor de
mentaliteit van de katholieke intellectuelen van boven de Moerdijk
en ook als teken van een zekere splitsing in het katholieke bewustzijn van Noord en Zuid.
De katholieke intellectueel van boven de Moerdijk denkt en voelt
over het algemeen veel meer Hollands dan de Brabander en de Limburger. Dit heeft ook tot gevolg, dat hij graag het gesprek opneemt
met zijn protestantse landgenoot. Het typische voorbeeld hiervan is
Professor Brom, met zijn schitterend boek « Katholiek en Protestant. Een gesprek met protestanten ».
Hoezeer ook een man als Professor Brom Vlaanderen genegen is
en misschien wel het best onder de huidige Noord-Nederlandse
katholieken de Vlaamse cultuurstrijd kent en begrijpt, is zijn houding
anders genuanceerd dan die van een Brabander of Limburger zou
zijn, omdat zijn belangstelling allereerst gaat naar zijn protestantse
landgenoten en als het ware geconcentreerd is op de Noord-Nederlandse culturele eenheid. Typisch voor deze mentaliteit is ook het
feit, dat de katholieke geleerde, die gesteld wordt voor de keus tussen een leerstoel te Leiden, Utrecht of Amsterdam en te Nijmegen,
er doorgaans geen bezwaar in ziet de voorkeur te geven aan een der
niet-katholieke universiteiten en zich dan zal beroepen op de noodzakelijkheid het katholieke prestige te verhogen.
Ik geloof niet, dat een Leuvens hoogleraar er aan zou denken Leuven te verlaten voor een staatsuniversiteit. Te Nijmegen is dit echter
wel gebeurd en werd dit gemotiveerd op principiële gronden. Trou-
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wens financiële motieven konder er moeilijk zijn, daar het honorarium
der leke-professoren geheel volgens de staatsregeling wordt uitbetaalt.
Hierin speelt zonder twijfel ook een soort minderwaardigheidscomplex bij de katholieken een rol, een minderwaardigheids-complex
dat, mutatis mutandis, een grote gelijkenis vertoont met het minderwaardigheids-complex, waarvan vele Vlamingen geleden hebben en
nog steeds lijden.
Er is hier trouwens een merkwaardig parallelisme vast te stellen
tussen de katholieke emancipatiestrijd en de strijd der Vlamingen
voor hun culturele ontvoogding.
Wij kunnen dit het best illustreren door de vergelijking van de
strijd die de Nederlandse katholieken gevoerd hebben voor een eigen
universiteit en de Vlamingen voor de vervlaamsing van Gent en de
splitsing van Leuven in een Vlaamse en Franse sectie.
Reeds Mgr Schrijnen had in zijn openingsrede van de R. K. Universiteit te Nijmegen op dit parallelisme gewezen.
De vereniging tot bevordering van de beoefening der wetenschap
onder de katholieken van Nederland droeg in haar naam zelf de
bekentenis, dat de katholieken over een vooroordeel, over een zekere
angstvalligheid moesten heen geholpen worden om zich aan de wetenschap te wijden. Getuigde Professor Van Melsen in een artikel
geschreven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Nijmeegse Universiteit niet, dat de verbinding van katholiek en academicus in Nederland enigszins gewaagd leek ?
De Vlamingen op hun beurt redden zich in de Katholieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding, die zich tot doel stelde de katholieke academici ertoe te brengen de aan de Franse universiteit opgedane wetenschap opnieuw in het Nederlands te denken en aan het volk te brengen in zijn eigen taal.
Zoals de Vlamingen bestreden werden met het argument dat het
Vlaams d.w.z. het Nederlands geen internationale taal was en dientengevolge niet geschikt als voertaal der wetenschap en daaraan
nog werd toegevoegd dat een Vlaamse universiteit zich dientengevolge ook zou isoleren van het wetenschappelijke leven, zo werd ook
aan de Nederlandse katholieken gezegd, dat zij door de stichting ener
eigen universiteit zich zouden afzonderen van het wetenschappelijke
leven in Nederland, een argument trouwens, dat heden weer gebruikt
wordt tegen de Duitse katholieken, die ijveren voor een katholieke
universiteit in Duitsland.
De feiten hebben echter het tegendeel bewezen. Gent en Leuven
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nemen een ereplaats op wetenschappelijk gebied in onder de Belgische universiteiten en vormen in België zelf cultuurcentra, die zowel
voor het hele land als voor Vlaanderen in het bijzonder van onschatbare waarde zijn. Op dezelfde wijze heeft Nijmegen gedurende zijn
25-jarig bestaan zich schitterend bevestigd als een wetenschappelijk
en cultureel centrum en samen met Tilburg spreekt het zijn woord
mee in het wetenschappelijk leven van Nederland, woord dat nog
des te krachtiger zal klinken, wanneer zij met een medische en
natuurwetenschappelijke faculteit zal voltooid zijn.
Deze feiten moeten de Vlamingen en de Nederlandse katholieken
van hun nog niet geheel overwonnen minderwaardigheidscomplex
genezen. Bewust van hun wetenschappelijke en culturele kracht moeten de katholieken van Nederlandse taalgemeenschap de handen in
elkaar slaan en, zonder sectarisme, samen werken voor de grootse
taak : de opbouw van een wetenschap en een cultuur, die geen andere
inspiratie behoeven dan de diepe overtuiging van de waarheid van
hun christelijk geloof.
Om deze samenwerking tussen katholieke Vlamingen en katholieke Nederlanders te doen slagen, moeten er nog wel enkele vooroordelen uit den weg worden geruimd.
De Vlaming verwijt de Nederlander graag een zekere zelfingenomenheid. Dit doet hij niet geheel ten onrechte. Het minderwaardigheidscomplex van den katholieken Nederlander tegenover zijn protestantse en vrijzinnige landgenoten verandert tegenover de Vlamingen vaak in een meerderwaardigheidscomplex.
De Nederlandse pastoor is overtuigd, dat zijn zielzorg ongeëvenaard is en aanhoort met een zekere zelfvoldaanheid zijn Vlaamse
collega die zich beklaagt over geloofsafval en verslapping van de
godsdienstige practijk. Meer dan eens heb ik Nederlandse collega's
in het priesterschap de lage percentages voor het bijwonen der Zondagsmis die zij van hun Vlaamse collega's uit sommige Vlaamse steden hadden gehoord, horen aanhalen en met een zekere voldoening
vergelijken met de godsdienstige practijk in hun eigen parochies. Dat
deze voldoening niet geheel ongegrond is, moeten wij toegeven. Een
opvallende eigenschap van de Nederlandse katholieken is zonder
twijfel hun grote godsdienstzin, uitgedrukt in een levendige godsdienstige practijk.
Daarentegen staat echter een zeker formalisme, ook in het godsdienstig en zedelijk leven, dat wel enig gevaar van pharizeïsme of
misschien juister en minder kwetsend van overdreven zelfvoldaanheid met zich meebrengt.
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De Noord-Nederlandse katholiek heeft ook een grote zin voor
organisatie en ordening. Dit brengt echter ook mee een vaak al te
grote berekening, met als gevolg een zeker gebrek aan durf. Alles
moet kant en klaar geordend zijn, alvorens hij durft vooruitgaan.
De Vlaming daarentegen ergert vaak den Nederlander door zijn
slordigheid, door zijn al te groot vertrouwen in de improvisatie van
het ogenblik en in godsdienstige zaken door zijn al te vertrouwelijke
omgeving met Onze Lieve Heer en zijn heiligen.
Daardoor komt het, dat katholieke Vlamingen en katholieke Nederlanders elkaar vaak verkeerd beoordelen. De Vlaming beschouwt
vaak de katholieke Noord-Nederlanders, vooral die van boven de
Moerdijk, als koud en nuchter, als al te zeer tevreden met het inachtnemen van de uiterlijke vormen, wat echter bij een nadere kennismaking meestal niet juist blijkt te zijn. De Noord-Nederlandse
katholiek daarentegen verwijt de katholieke Vlamingen een andere
soort uiterlijkheid, in het bijzonder wanneer hij de processies en
bedevaarten in het Vlaamse land gadeslaat, maar staat bij een nadere
kennismaking verbaasd over het grote, diepe geloof dat in deze manifestaties tot uitdrukking komt. Een vriend getuigde mij diep getroffen te zijn geweest door de wijding, die over een Vlaams dorp hing,
toen de processie ter gelegenheid van de kermis uittrok, wijding, die
zonder twijfel in schril contrast stond met de vrolijke uitgelatenheid,
waarmee daarna de kermis gevierd werd.
Ik zou aldus kunnen doorgaan met allerlei trekken van de NoordNederlandse en Vlaamse katholieken tegenover elkaar te plaatsen.
Maar het reeds gezegde volstaat om te laten aanvoelen, dat er enerzijds merkelijke verschillen bestaan tussen geest en gemoed van de
Noord-Nederlandse katholieken en de katholieke Vlamingen en anderzijds vele gelijkenissen. De verschillen geven zonder twijfel aan
de Noord-Nederlandse katholieken, meer in het bijzonder aan die
van boven de Moerdijk, een eigen karakter, dat vaak scherp te
onderscheiden is van dat der Vlaamse katholieken. Maar, en dit
wil ik scherp onderstrepen, niettegenstaande alle verschillen, ontbreekt een diepere verwantschap niet, een verwantschap die aan
beide zijden sterk gevoeld wordt.
Was dit gevoel misschien sterk verzwakt door onze onderscheiden
lotgevallen in de eerste wereldoorlog, waren er ook tussen de katholieken aan beide zijden van de grens misverstanden gerezen door
zekere politieke en economische tegenstellingen, die dreigden al te
scherpe vormen aan te nemen en van Vlaamse zijde ook aangewakr
kerd werden door sommige verbitterde nationalisten, het gemeen-
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schappelijk doorstane lijden in deze wereldoorlog heeft het gevoel van
verwantschap weer verlevendigd en versterkt.
Uit het kwaad wordt steeds iets goeds geboren. Wij weten nu
beter dan ooit, dat wij elkaar nodig hebben. De regerende instanties
in beide landen streven naar een steeds inniger samenwerking op economisch, militair, politiek en cultureel gebied. De beoefenaars van
wetenschap en kunst zoeken elkaar steeds meer en meer. Laten wij
katholieken onze plaats opeisen in die innige culturele samenwerking.
Het is een feit, dat de katholieken van Noord en Zuid elkaar het
gemakkelijkst vinden en begrijpen. Dit is telkens gebleken wanneer
ze elkaar hebben ontmoet op de vergaderingen door de GezelleThymvereniging gehouden. Maar laten wij in Noord-Nederland de
pogingen, die door deze vereniging gedaan werden om tot inniger
samenwerking te komen, b.v. op het gebied van katholieke volkslectuur., niet doen afstuiten op de al te enge doeleinden der vak- of
standorganisaties. De Gezelle-Thymvereniging wil zich heus niet
bemoeien met het werk dezer organisaties. Haar doel is zoals wij
boven reeds zeiden, de culturele samenwerking te stimuleren en dit
wel op de eerste plaats door betere wederkerige kennis.
Van Vlaamse zijde heb ik de vrees horen uitspreken, dat de Vlamingen in zekere zin onder de culturele heerschappij zouden vallen
van de Nederlanders. Dit is een ongelukkige uiting van het minderwaardigheidscomplex van sommige Vlamingen, die een open en ruimhartige samenwerking in de weg staat. Zonder twijfel kunnen de Vlamingen veel leren van de Nederlanders, een zuiverder aanvoelen van
het Nederlandse taaleigen, een grotere zin voor orde, een verfijndere
omgang, m.a.w. een verfijning van de uiterlijke cultuurvormen, maar
zowel op wetenschappelijk als letterkundig en artistiek gebied bezitten de Vlamingen een kracht en een onstuimigheid, die zich niet door
uiterlijke vormen zal laten verstikken maar op haar beurt en haar
wijze de Nederlandse cultuur zal versterken. De tijd van « Arm
Vlaanderen » moet voor de Vlamingen voorbij zijn. Vlaanderen is
reeds rijk aan geleerden en kunstenaars. Katholiek Vlaanderen staat
hier aan de spits en het is ten volle in staat zijn zelfstandige bijdrage
te leveren tot de ontplooiing van de katholieke cultuur van Nederland.
Geve God, dat het christelijk cultuurideaal steeds sterker bezit
neme van de katholieke Vlamingen en de katholieke Nederlanders.
Alleen dan zullen zij in de volle maat hunner krachten bijdragen tot
afweer van de anti-christelijke machten, die Europa bedreigen, en tot
opbloei van een rijke werkelijk christelijke Europese beschaving.
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land plaats grijpen en over de tekens die toelaten deze naar de komende
weergesteltenis te regelen. De veelvuldige beschrijvingen en raadgevingen die
daarbij te pas komen, hoe volmaakt ook afzonderlijk beschouwd, zouden
maar losjes aan mekaar hangen en alle poging verijdelen ze tot eenheid te
herleiden. Die zienswijze juist weerlegt het artikel van G. Le Grelle : Georgica I vertoont een uiterst merkwaardige eenheid die men echter dieper moet
gaan zoeken dan in een zuiver logische ordening. Het weet in het bizonder
te openbaren wat de literatuurgeschiedenis bijna nooit doet welk
het geheim principe is dat de hele structuur en tot de laatste geledingen
toe van het meesterwerk beheerst, in één woord : zijn « ziel ». En zulks
niet alleen in subjectieve approximaties zoals een Sainte Beuve er zeer
mooie over Vergilius schreef, noch zoals bij Montaigne, in een rake intuïtie
terloops, maar met een objectieve, nuchter beredeneerde, op documenten
gestaafde bewijsvoering.

Gulden snede
Dat principe drong zich in het eerste boek der Georgica voor schr. op
dank zij een dubbele bevinding. De eerste, aan een vrij fantastische vraagstelling ontsproten (alleen verbeelding is ook inventief !) luidt dat het
gedicht ingedeeld werd volgens de vermaarde « gulden snede », zo veelvuldig
aangewend in de architectuur van Hellas' tempels, in zijn ceramiek, in de
bouwkunst ook der Middel-Eeuwen, in de kunstgewrochten der Renaissance.
De « gulden snede » is een verdelingsformule waarbij men in een geheel
twee segmenten aanbrengt die tot elkaar in dusdanige verhouding staan
dat het groot segment als middelterm fungeert tussen het geheel en het
klein segment :
geheel
groot segment

groot segment
klein segment

Daarvoor moet het groot segment de quotiënt zijn van het geheel
gedeeld door het « gulden getal » d.i. 1,618. Bemerkenswaardig is dat de
« gulden snede » de enig mogelijke manier uitmaakt om in een geheel een
tweeledige en tevens evenredige verdeling tot stand te brengen. Tot hiertoe
kende men er geen toepassing van in de literatuur.
Het middengedeelte nu of « corpus » van ons gedicht (laten we gemakkelijkheidshalve die term « corpus » gebruiken) vangt aan na de aanroeping
der goden (v. 43) en sluit vóór de beroemde epiloog met de onheilstekens
en de politieke chaos bij Caesar's dood (v. 462,5). Het bedraagt aldus
420,5 verzen. Zeer duidelijk vervalt het in twee hoofddelen die men naar
IHesiodus zou kunnen betitelen : « Werken » en « Dagen ». De « Werken »
10
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Quique satis largum caelo demittitis imbrem
Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum
Concilia incertum est, urbisne invisere, Caesar,
Terrarumque velis curam, et te maximus orbis
Auctorem frugum tempestatumque potentem
Accipiat, cingens materna tempora myrto... »
Die kern begint juist op het sectiepunt : vers 21. Zijn eerste terzine
vat de « protasis » 5 van de chrysode samen : de beschermgoden der akkers,
de tweede terzine haar « apodosis » : Caesar die ook eens een weldoende
godheid moet worden. Men bemerke hoe symmetrisch de twee terzinen
gebouwd zijn : aan « quique novas alitis non ullo semine fruges » van de
eerste beantwoordt in de tweede : « auctorem frugum », en op « quique
satis largum caelo demittitis imbrem » weergalmt « tempestatumque potentem ». De twee verzen in het midden, waar Caesar reeds in de raad der
goden zetelt, brengen beide onderwerpen samen : ze beheersen aldus de kern
en de hele chrysode. Terecht mag dan de kern het « brandpunt » heten
waarin zich alle stralen concentreren die in de chrysode lichten.
Het hele gedicht vertoont 17 zulke chrysoden die door schr. successievelijk met zorg worden ontleed vanuit arithmetisch en stylistisch standpunt. Nergens blijft de gulden sectie en haar karakteristieke onderstreping
in gebreke.
Maar niet zozeer uit de beschouwing der afzonderlijke chrysoden treedt
de objectieve grond van die indeling naar voren, dan wel uit hun reeds
hoger aangestipte onderlinge afhankelijkheid : de chrysoden groeien uit
elkander volgens een streng hierarchisch principe. De eerste chrysode is
het corpus zelf van de zang : een groot geheel met natuurlijke grenzen
waaraan niet te tornen valt. Dan komen twee ondergeschikte chrysoden,
de ene in de protasis, de andere in de apodosis van het zo juist verdeelde
corpus : hun lengte een 150 verzen is nog aanzienlijk, inleiding en
slot zijn scherp afgetekend. Dalen we nog een trap lager, dan worden de
streken, waar a priori een chrysode moet aangetroffen worden, ook smaller,
zodat, hoe kleiner de chrysode wordt, hoe minder aan de willekeur van de
vorser wordt overgelaten. Op de laatste trap wordt de subjectieve vrijheid
4.

K Gij allen, goden en godinnen die u het land ter harte neemt,
Gij die wasdom geeft aan wat niet werd gezaaid,
Die ook de akkers met milde regens bedenkt

En gij vooral die eens in der goden raad moet zetelen
Al is nog onbekend de plaats die u daar bestemd wordt, Caesar,
Zult ge van stad tot stad trekken en over de velden waken
Zal het onmetelijke aardrijk in u de beschermer van de oogst begroeten,
De regelaar der getijden, wien de moederlijke mirt de slapen omkranst... (v. 21-28).
5. Men kan enigszins de chrysode vergelijken met de r periode » uit de redekunst het
eerste segment beantwoordt aan de « protasis » of steigend, het tweede aan de 44 apodosis » of
dalend gedeelte.
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totaal uitgeschakeld. Veronderstellen we nu dat de gulden sneden geen
echte sleutel zou zijn : dan moet wel ergens het fijne slot geforceerd
worden, dan moet wel ergens een houw vallen tussen twee zinnen die normaal bij elkander horen. Dit gebeurt echter nergens. Wanneer de deling
ophoudt staan we voor een vijftigtal paragrafen die alle door de gulden
snede streng bepaald worden en alle natuurlijke grondeenheden met
natuurlijk begin- en eindvers blijken te zijn.
De compositie van het eerste boek der Georgica berust dus op het
principe der « chrysode ». Het verzekert aan het gedicht een sterke organische eenheid daar de chrysoden uit elkander groeien en niet enkel, zoals
in de gewone strofenbouw, op mekaar volgen. Die eenheid is echter zeer
soepel en laat een uiterste verscheidenheid toe : op de zeventien chrysoden
hebben er geen twee dezelfde afmetingen : hun gelijkenis bestaat alleen
en volmaakt in de verhouding die telkens hun geledingen bepaalt.
De kunst der juiste verhoudingen, zo mag de architectuur heten : Vergilius
bracht haar over in de poësie.
We kunnen ongelukkig in dit summier overzicht geen gewag maken van
de vindingrijkheid waarmee de dichter de gulden snede hanteert, noch van
de subtiele effecten als associaties, tegenstellingen, echo's, woordelijke herhalingen zelfs en tot rijmen toe, waarmede hij de chrysoden onderling
verbindt of afzonderlijk weet op te smukken.

Astrono mi sche getallen
Zolang het om harmonieuze verhoudingen gaat blijft ons toch steeds een
heimelijke neiging bij, ze aan een onbewust aanvoelen van de dichter toe
te schrijven. Hoe houdt die mening nog stand als men aantoont, van een
heel andere richting uit, dat de afmetingen zelf van het gedicht zeer accuraat
berekend werden ? Hiermede belanden we in de tweede hoger aangekondigde
bevinding. Esthetisch interesseert ze ons minder dan de eerste, op wetenschappelijk gebied echter maakt zij het afdoend bewijs mogelijk dat de
gulden verhouding wel opzettelijk door de dichter gewild werd. Wij weten
dat Vergilius een ijverig beoefenaar was van de astrologie : welnu het zo
soepel spel der chrysoden bindt hij aan enkele zeer bepaalde getallen vast.
Alvorens daarover uit te wijden is het nodig even het plan van het gehele
boek te overschouwen.
Het begint met de aanhef 6 aanroeping der goden (v. 4,5 tot 42) .
Daarop volgt als protasis het klein segment « Werken » (v. 43 tot 203) .
Het groot segment « Dagen » (v. 204 tot 462,5) zet in met een bizonder
-

:

6. De eerste vier verzen slaan op het geheel der vier boeken en komen dus voor de
structuur van het eerste niet in aanmerking.
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glansrijke passus : een wereldbeschrijving met de vijf hemelgordels en de
twaalf tekens van de dierenriem (v. 204 tot 258). Schr. noemt deze passus
het « astronomisch brandpunt » of kern van het gedicht. Volgt de apodosis
« Dagen » (nl. het overige van het groot segment) en het somber slot met
de onheilspellende verschijnselen en de politieke ontreddering bij Caesar's
dood (v. 462,5 tot 514) . Schematisch :
Aanroeping der goden

Aanhef:

klein segment
Corpus :

Protasis « Werken »
Astronomische kern

groot segment « Dagen »

Dagen
Apodosis
« Da
P
g »

Slot :

Politieke episode

Tegen de simpele beschrijving van het boerenwerk en van het landleven
steken aanhef, kern en slot duidelijk af door de grootsheid van hun wereldomvattende onderwerpen : goden, astronomie, Romeins imperium. Samen
maken die drie reliefstukken 144 verzen uit 7 144 is het vierkant, en als
dusdanig, naar pythagorische opvatting, de verheerlijking van het getal 12
dat de tekens telt van de dierenriem. Juist op het middelpunt van de
astronomische kern ligt dat geheim stil te schitteren :
:

« ...certis dimensum partibus orbem
Per duodena regit mundi sol aureus astra » 8 .
,

Niet alleen op de twaalf sterrenbeelden wijst het koninklijke vers, maar
ook nog en vooral op de zon : « De zon beheerst het heelal wijl ze, stralend
van goud, de dierenriem doorloopt ». Welnu, heel het overige van de zang,
nl. de twee grote, tussen de reliefstukken uitgespreide gedeelten die protasis
« Werken » en apodosis « Dagen » werden genoemd, bedraagt juist zoveel
verzen als de zon dagen behoeft om haar weg af te leggen : 365,5, de
fractie inbegrepen die reeds vóór Vergilius bekend was en met het prachtig
half-vers wordt bedacht dat het rythmisch verzenjaar afsluit : « Sol tibi
signa dabit » 9 .
De getallen 365,5 en 144 schragen dus de bouw van het gedicht. Stippen
we slechts aan dat 144 nog driemaal aangetroffen wordt in de constitutie
van gehelen, dat in dezelfde rol nog 183 optreedt (de afgeronde helft van
365 en het aantal der werelden volgens de pythagorici) alsook 333, het
naamcijfer van Caesar (d.i. de som welke de lettercijfers van dat woord
uitmaken in het grieks) .
7. Ook de verdeling der 144 verzen over de drie fragmenten geschiedt evenwichtig dank zij
gulden verhouding : we verwijzen daarvoor naar de oorspronkelijke studie, blz. 154-155.
8. « De zon beheerst het heelal wijl ze, stralend van goud, de dierenriem doorloopt »
(v. 231-232).
9. « De zon zal u wenken » (v. 462).
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en op zich zelf reeds is het een meesterwerk. Aldus heeft een diepe
« esthetische » logica de dichter bevrijd uit de klem der rationele.
Trekken we de vergelijking met de schilderkunst door, d an staat het
dichten van de verzen gelijk met het afwerken van het doek. Hier vooral
blijkt het hoe Vergilius' methode bevrijding betekent. Wat te denken van
een schilder die zijn doek geleidelijk van links naar rechts of van boven
naar onder zou kleuren ? Daartoe worden toch de meeste dichters verplicht :
ze beginnen met het eerste vers en eindigen met het laatste. Vergilius'
techniek maakt hem los van die dwang : gelijk een kunstschilder begint
hij te dichten waar hij wil, bij het centraal motief, of bij de aanvang, of
bij het slot, al naar gelang de inspiratie. Hij heeft immers van elk tafereel
het onderwerp en de omvang voorzien, de contekst en de kleurgamma die
er bij past, het motief waarbij het als ondergeschikt moet komen of dat
waarbij symmetrie moet ontstaan. Kortom het ganse schilderij inspireert
hem voor het éne kleinood waarop hij momenteel zijn hele dichterlijk talent
concentreert.
Maar die mystieke getallen dan ? Komen die niet alles compliceren
Integendeel. We zagen juist hoe het nodig was dat de dimensies der
taferelen vooraf zouden bepaald worden opdat de dichter ze afzonderlijk
en niet in volgorde zou kunnen afwerken. Welnu de astrologische getallen,
evenwichtig door de gulden verhouding verdeeld, bepalen tenslotte alleen
dit : het tafereeltje dat de dichter vandaag wil malen zal bv. acht verzen
moeten tellen en dat andere vijftien. Een zeer geringe eis en hoe was
een sonnet kinderspel, hoefde het alleen zijn veertien verzen te tellen !
Meer voegt Vergilius' techniek aan de gewone eisen van het métier niet
toe : de dichter zal zijn inspiratie binnen de perken houden die hij zelf
heeft opgelegd. Zo zal later ook Dante doen. En wonderlijk past bij die
voorstelling Donatus' bericht dat Vergilius, wanneer hij aan de Georgica
arbeidde, 's morgens een eerste geut verzen placht te dicteren om die
overdag tot zeer enkele te herleiden.
Dank zij de astronomische getallen vermocht dus Vergilius een kunstvol
en schilderachtig geheel te scheppen en, zonder aan de eenheid te schaden
beter : juist wegens die a priori eenheid een uiterste zorg te besteden
aan de afwerking van het détail. Zijn werk roept dat der Van Eyck's te
binnen : het is even groots in de conceptie en even nauwgezet in de
uitvoering.

Hemel en aarde
Buiten het gebruik van bepaalde astronomische getallen openbaart

Vergilius zijn sterrencultus nog onder een andere vorm. Er wordt namelijk
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aan de hand van talrijke philologische en astronomische gegevens aangetoond dat hij soms het aards gebeuren van zijn landelijk gedicht als voorafgebeeld ziet in Rome's sterrenhemel bij het aanbreken van de lente. Op
het land trekt de stier de ploeg, de boer stuurt hem recht, de hond komt
trouw achteraangelopen : het tafereel is als een repliek op aarde van een
ander dat, in de hemelruimte, de sterrenbeelden spelen van Stier, Grote en
Kleine Beer, Bootes en Hond. Een der gegevens ter staving van die zienswijze moet hier even vermeld. Sinds de oudheid geldt Vergilius' ploeg
(v. 169 tot 175) als een zware « crux commentatorum » : het beschreven
toestel vertoont archaïsche en tevens recente elementen die als samen in
één zelfde ploeg verenigd door geen enkel archeologisch monument betuigd
worden. In een werkelijk spannende discussie toont schr. aan dat alle
stukken van Vergilius' ploeg terug te vinden zijn in de gelijkvormige figuur
door Grote en Kleine Beer in de hemel afgetekend en dat de dichter er
namen voor kiest (bv. « temo » in plaats van « buris » voor de boom) die
eveneens voor het sterrenbeeld gebruikelijk waren.
Zo openbaart het gedicht in zijn taferelen, naast een geheime compositie,
ook een nieuwe, niet vermoede dimensie. Voor de ingewijden wordt de
onmiddellijke en esthetisch reeds zo gave plastiek als in het hemelruim
geprojecteerd : ze zien er, realistischer dan bij Victor Hugo,
« ...grandir jusqu'aux étoiles
le geste auguste du semeur ».

Kosmos en gedicht
Met al het voorgaande nochtans is, omtrent de structuur van Georgica I
nog het laatste niet gezegd. De « astronomische kern » welke, naar men
zich herinnert, het centrum uitmaakt van het gedicht, doet zich voor als
een drieluik waarvan het middenstuk, in chrysodevorm gevat, het heelal
beschrijft. De kernachtige samenvatting bij de sectie luidt :
» Mundus ut ad Scythiam Riphaeasque arduos arcis
Consurgit, premitur Libyae devexus in Austros.
Hic vertex nobis semper sublimis at ilium
Sub pedibus atra videt Manesque profundi » 10.
In deze vier centrale verzen ligt, evenals de grote Kosmos van het Heelal,
ook de kleine Kosmos van het gedicht machtig samengebald. Ze zijn de
10. « De we re ld verheft zich steil naar Skuthië en de Ripaiabergen toe. Hij daalt integendeel
in Libyë's richting waar de stormen ontstaan. Ziedaar de pool die steeds boven onze hoofden
blijft. De ,andere bevindt zich onder ons, zichtbaar alleen voor de donkere Styx en het verre
verblijf der schimmen » (v. 240-243) .
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streng die Kosmos en Poëem verbindt. Aan de pool steeds boven onze
hoofden beantwoordt de godenwereld in de aanhef aangeroepen, aan de
ruige noorderhelling het streng behandeld segment der « Werken », aan de
daling naar Libyë toe het progressief aanminniger segment der « Dagen »,
aan de sombere pool van de onderwereld de chaotische toestand der aarde
bij Caesar's dood. De vier aangehaalde verzen mogen in de volle zin van
het woord het « brandpunt » heten van het hele gedicht : gelijk reeds hoger
vermeld werd, gaat, als in een meesterlijk schilderij, van dat centrum de
eigen belichting uit die hier heller, daar schaarser, elk onderdeel bestralen
moet 11.
Voor de antieken gold hun tempel, waarin zich zo zuiver het getal incarneerde, als een verkleinde projectie van het Heelal. De muziek der sferen
zong in zijn harmonieuze proporties. Ook in Vergilius' werk ruist voor de
geest een dieper en subtieler muziek nog dan voor het oor : de zang van
het getal die sterren, tempels en poëmen verbindt.

11. Een kostbare bevestiging nog van zijn inzichten vindt G. LE GRELLE in de analogie
welke ze vertonen met die door de fransman P. MAURY omtrent de Bucolia in 1944 bekend
gemaakt. Kort weze hier gezegd dat Maury in de tien eclogen der Bucolica een rationeel,
bouwkundig opgevat geheel onderkende, ter verheerlijking van Augustinus opgetrokken, rond
de 5e ecloge gecentreerd (Daphnis, symbool van Caesar) en eveneens geschraagd door
pythagorische getallen (666, 333, 183...) . Van gulden verhouding en chrysode is daar echter
geen spraak.

Hamlet, de veeltalige
door Bernard VERHOEVEN

I

N het Deense stadje Elseneur, legendarisch geworden door Shakespeare en het bloedig hofkrakeel rond Hamlet, vond in de maand
Juni van dit jaar een Unesco-congres plaats, gewijd aan de « Adult
Education ». Het moet gezegd, deze historische plek was met een
treffend gevoel voor symboliek gekozen als een ontmoetingspunt voor
de vertegenwoordigers van zo verscheiden talen, stammen en wereldstreken. Het was terecht de Deense prins Hamlet, die in zijn beroemd
voorvaderlijk slot aan de Sont als gastheer mocht fungeren .-- want
Denemarken heeft in Grundvig, een grote der Adult Education —
maar het was de Hamlet, die even op en neer was gegaan naar
Engeland en middelerwijl een vlot mondje Engels had geleerd. Anders
gezegd : de Engels-sprekende wereld had met het vlagvertoon van
heel het Britse Gemenebest en van de Nieuwe Wereld Hamlet bij
zijn terugkeer vergezeld, en beheerste de toon van het Congres ; om
reeds met de titel te beginnen.
Adult Education is namelijk niet alleen een Engelse term, maar ook
een typisch Engels begrip. Het betekent : opvoeding van volwassenen.
Nu is de moeilijkheid in het internationale verkeer niet allereerst de
vertaling van termen, maar wel die van begrippen. Er zijn tussen
naties subtiele verschillen, die niet door woorden kunnen worden
gevat. De Fransen bijvoorbeeld kennen wel degelijk Adult Education,
maar in een vorm zozeer verschillend van b.v. de Angelsaksische en
Scandinavische, zozeer eigen aan hun geestelijk klimaat, dat zij de
titel eigenlijk niet konden aanvaarden, als zijnde een te grof passepartout. « Opvoeding van volwassenen », het kwam in zekere zin de
eer van hun individualisme, hun gevoel van persoonlijke volwassenheid
te na. Hoewel hier onmiddellijk aan moet worden toegevoegd, dat
tegelijkertijd bij hen het volksonderwijs een zó centrale plaats in hun
geestelijk leven inneemt, dat zij ook voor volwassenen de inwijding
in de wetenschap graag zien als een soort continu-bedrijf, een leven
lang georiënteerd-blijven op de kernpunten van het populair e,
het volksonderwijs. Hiér valt voor hen het accent, en het is niet
moeilijk hier een systeem te ontdekken, dat voortspruit uit een levenshouding. Het is de trek van individualisme, Franse democratie,
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en de sociale
wetensdorst van
nature in
in practische
practische perken,
perken, maar
maar binnen
binnen deze
deze
wetensdorst
van nature
grenzen
openbaart zich
kennelijk de typisch-Engelse
typisch-Engelse drang
drang naar
naar
grenzen openbaart
zich kennelijk
«
education »,
tot vrije
vrije persoonlijkheid.
persoonlijkheid.
< liberal
liberal education
», opvoeding tot
In
is er
er een
eengesprekmogelijkheid
gesprekmogelijkheid tussen
tussen de
deUniversiteiten
Universiteiten
In Engeland is
en
het niet-universitaire,
niet-universitaire, weetgierige
weetgierige publiek,
publiek, zoals
zoals waarschijnlijk
waarschijnlijk
en het
nergens ter wereld. Inderdaad, en letterlijk, de mogelijkheid tot een nergstwld.Ia,entrijkdmoglhetn
gesprek.
ter wereld
wereld hebben
hebben de
deuniversitaire
universitaire werelden
werelden uit
uitzich
zich
gesprek. Waar ter
de behoefte
behoefte gehad
gehad om
om door
door te
tebreken
breken naar
naar het
het volk,
volk, dan
dan juist
juistinin
zelf de
dit wonderlijk
wonderlijk democratische
democratische en aristocratische
aristocratische Engeland
Engeland?? De drang
drang
tot
deze doorbraak
doorbraak is
uitgegaan van de
de universiteiten
universiteiten zelf,
zelf, en
en heeft
heeft
tot deze
is uitgegaan
aanzijn gegeven
gegeven aan
aan een
een vorm
vorm van
vangeestelijke
geestelijkebedrijvigheid,
bedrijvigheid, die
die
het aanzijn
terecht de naam
naam verdient
verdient van
van ««University
University Extension
Extension»,»,UniversiteitsUniversiteitsterecht
uitbreiding.
kennen we,
we, door
door dit
dit voorbeeld
voorbeeld gestimuleerd,
gestimuleerd,
uitbreiding. In
In Nederland kennen
de Volksuniversiteiten,
Volksuniversiteiten, maar
maar haar
haar naam
naam werkt
werkt verwarrend
verwarrend en
en dekt
dekt
de levende
levendebuiten-universitaire
buiten-universitaire werkgemeenschap,
werkgemeenschap, die
de specispeciniet de
die de
aliteit
der Britten
Britten blijft.
Engeland is
is de
de professor
professor niet
niet de
debereisde
bereisde
aliteit der
blijft. In Engeland
Heer
Jurriaan, die
die de
de verbaasde
verbaasde buitenlui
buitenlui over
overvreemde
vreemdecontreien
contreien
Heer Jurriaan,
komt vertellen,
bekende, die
die in
in de
debuitengewesten
buitengewestender
der
komt
vertellen, maar
maar de
de goede bekende,
universitaire gemeenschap
komt aanschikken
aanschikken in
in. een
een vertrouwde
vertrouwde kring.
kring.
universitaire
gemeenschap komt
Geen
belering en geen
geen bedeling
bedeling van
van bovenaf,
bovenaf, maar
maar het
hetrondetafelrondetafelGeen belering
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gesprek,
(naar het
het woord
woord van
van Chesterton,
Chesterton, maar
maar deze
deze zag
zag volledigvolledig~
gesprek, dat (naar
heidshalve
beladen met
met geestrijk
geestrijk vocht)
vocht) het
hetfundament
fundament
heidshalve de ronde tafel beladen
is der
der Engelse
Engelse democratie.
democratie. Vlagvertoon
Vlagvertoon of
of liefdadigheid
liefdadigheid spelen
spelen bij
bij
rol;; het is
is een
e.enmerkwaardige
merkwaardige
deze popularisering
popularisering der
der wetenschap
wetenschap geen rol
apostolaatsdrang
zijde der
der wetenschapsmensen,
wetenschapsmensen, en
van de
de
apostolaatsdrangvan
van de
de zijde
en van
kant
der onwetenden
onwetenden een ««liberal»,
een niet
niet op
op het
hetdirect
directpractisch
practisch
kant der
liberal », een
nut
gerichte wetensdorst
wetens dorst ; ;van
zijden de
de behoefte
behoefte aan
aan een
een
nut gerichte
van beide
beide zijden
dialoog,
een schilderachtig
schilderachtig stukje
stukje modern
modern Old-England.
Old~England.
dialoog, en alles bijeen een
Het klimaat is er realistisch, dat wil zeggen verstandelijk en politiek., Hetklimasr ch,dtwilzegnvrsajkpolite
of anders
anders gezegd
gezegd aristocratisch
aristocratisch en
en democratisch
democratisch tegelijk.
tegelijk. Er isis hier
hier
geen
verwijdering, in de
de velerlei
velerlei vormen
vormen van
vanonverschilligheid
onverschilligheid totott
geen verwijdering,
vijandschap, tussen
universiteiten en
volksaspiraties, zoals
zo vaak
vaak
vijandschap,
tussen universiteiten
en volksaspiraties,
zoals zo
elders, maar
maar integendeel een geest
geest van
van verbondenheid
verbondenheid en
en broederschap.
Waarschijnlijk een kwestie van klimaat. Er zit iets oergezonds inWarschijnlkewtvaim.Erzetsogndi
dit ras, dat
dat nog
nog altijd
altijd bereid
bereid blijkt
blijkt de
decontributie
contributie voor
voor de
dewaarachtige
waarachtige
democratie
hart bij
bij dit
dit volk
volk
democratietete betalen.
betalen. Misschien
Misschien liggen
liggen hoofd
hoofd en
en hart
dichter bijeen dan
dan waar
waar ook
ook ter
ter wereld,
wereld, en
en bevordert
bevordert dit
dit de
de goede
goede
verstandhouding. Het hart klopt in de politiek; het hoofd wil zelf- verstandhouig.H klptndeoi;hfwlzestandig
denken, en doet
doet daarvoor
daarvoor een beroep
beroep op
op de
de nationale
nationale ««brainbrainstandig denken,
trust»» der
universiteiten. Deze,
als een
een
trust
der universiteiten.
Deze,van
van zijn
zijn kant,
kant, troont
troont niet
niet als
kring van
ongenaakbare goden
Olymp, maar
maar begeeft
begeeft zich
zich
kring
van ongenaakbare
goden op
op de Olymp,
gaarne gemeenzaam
gemeenzaam onder
simpele aardbewoners,
aardbewoners, hun
noden en
en
gaarne
onder de
de simpele
hun noden
hun problemen
problemen - enen
schijnt,
deze
samenspraaktussen
tussen
hun
hethet
schijnt,
datdat
deze
samenspraak
wetenschap
sense»
voor dedeuniversiteitsmensen
universiteitsmensen heel
wetenschap en ««common
common sense
» voor
wat meer betekent dan een neerbuigend patriarchaat, en voor beidewatmerbknd euigpatrch,envobid
partijen een winst.
winst.
partijen
Rond
universiteiten is er
er een
eennetwerk
netwerk van
vandergelijke
dergelijkebuitenbuiten~
Rond alle universiteiten
posten, en
in de
de laatste
laatste jaren
jaren is
is dit
dit stelsel
stelsel van
van aansluitingen
aansluitingen op de
de
posten,
en in
buitenwereld
steeds toenemend
toenemend contact
contact
buitenwereld enorm
enorm verruimd
verruimddoor
door een
een steeds
tussen de universiteiten
universiteiten en
de Trade
Trade Unions,
Unions,de
devakverenigingen.
vakverenigingen.
tussen
en de
vorm van
van samenwerking
samenwerking ((de
Workers Education
Education
Deze vorm
de W.E.A., Workers
inmiddels een
een export-artikel
export~artikel geworden.
geworden. Van
Van Engeland
Engeland
Association) isis inmiddels
uit zijn,
zijn, naar
naar Engels
Engels model,
model, in
in een
een aantal
aantal landen,
landen, w.o.
w.o.Nederland
Nederland,,
uit
dit soort
soort buiten-universitaire,
buiten~universitaire, z.g.
z.g. extra-mural,
extra~muraI. werkgemeenschappen
werkgemeenschappen
gestart.
vraag blijft,
blijft, of dit
dit wel
welzeer
zeerEngelse
Engelseinstituut
instituut buiten
buiten zijn
zijn
gestart. De vraag
eigen
klimaat kolonisatie-mogelijkheden
kolonisatie~mogelijkheden biedt
weg
eigen klimaat
biedt-,-- maar
maar waar
waar de weg
gaat
langs de
de socialistische
socialistische Trade.
Trade Unions
Unions van
van Europa,
Europa, bestaat
bestaat er
er
gaat langs
kans, dat
dat zich
zich hier
hieraftekent
aftekenteen
eensocialistische
socialistischeInternationale
Internationale van
van
kans,
Adult Education.
Education.
Staat
in Frankrijk
Frankrijk de
deuniversiteit
universiteit ininaristocratische
aristocratischeafzondering
afzondering
Staat in
terzijde van
éducation populaire
in Engeland
Engeland een
een
terzijde
van de «« éducation
populaire»,», en
en heeft
heeft ze in
.
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waarlijk
Scandinavië is
de derde
derde
waarlijk motorische
motorische functie
functie veroverd,
veroverd, in
in Scandinavië
is de
hoofdvorm
Education op
op internationaal
internationaal plan
plan ontstaan
ontstaan uit
uit
hoofdvorm van
van Adult Education
een regelrecht
regelrecht vijandige reactie
reactie op
op de
deUniversiteit.
Universiteit.
Denemarken isis het vaderhuis,
vaderhuis, Grundvig
Grundvig de
de geestelijke
geestelijke vader
vader van
van
Denemarken
de
Volkshogeschool, het type
type van
vanvolksontwikkeling,
volksontwikkeling, dat
dat geheel
geheel
de Volkshogeschool,
Scandinavië,
Noorwegen alsmede
alsmede Finland
Finland
Scandinavië, Denemarken,
Denemarken, Zweden,
Zweden, Noorwegen
heeft
veroverd. De Volkshogeschool
Volkshogeschool is
is er
ergeboren
geboren uit
uitanti-intellecanti~intellec~
heeft veroverd.
tualisme, uit
Grundvig en
en zijn
zijn volgevolge~
tualisme,
uit opstandigheid
opstandigheid tegen
tegen de volgens Grundvig
lingen
eenzijdig verstandelike
verstandelike en vaktechnische
vaktechnische richting
richting van
van het
het
lingen eenzijdig
universitair onderwijs.
aanvangsuur dezer
dezer revolutionnairen
revolutionnairen isis
universitair
onderwijs. Het aanvangsuur
intussen
vandaag de dag
dag de
devoornaamste
voornaamste
intussen rijkelijk
rijkelijkverjaard.
verjaard,en
en zo
zo is
is vandaag
representant
Volkshogeschoolwerk. Hal
Koch. tegetege~
representantvan
van het
het Deense Volkshogeschoolwerk,
Hal Koch,
lijk
een vermaard
vermaard Universiteitsprofessor,
Universiteitsprofessor. maar
altijd vervult
vervult de
de
lijk een
maar nog
nog altijd
Volkshogeschool haar
haar traditionele
traditionele aanvullende
aanvullende functie
functie in
in het
het geestesgeestes~
leven
der Scandinavische
Scandinavische volken.
toestand zo,
zo. dat
dat
leven der
volken.Nog
Nog altijd
altijd isis de toestand
het kleine
kleine Denemarken
Denemarken een
eenhonderdtal
honderdtal volkshogescholen
volkshogescholen werken,
werken.
in het
en in
in langdurige
langdurige cursussen
cursussen van minstens
minstens drie
drie tot zes
zes maanden,
maanden. 40
40 %
het Deense
Deense volk
volk vormen
vormen voor
voor het
het leven.
leven.
van het
Uit nationaal
nationaal oogpunt
oogpunt heeft de
de Volkshogeschool
Volkshogeschool stellig
stellig haar
haar taak
taak
verricht;
de volkskracht
volkskracht tot
tot bewustwording
bewustwording gebracht,
gebracht. het
het
verricht ; ze
ze heeft de
eenheidsbesef
de overheersend
overheersend agrarische
agrarische klasse
klasse
eenheidsbesef bevorderd
bevorderd en
en de
strijdvaardig
op de
de grote
grote betekenis
betekenis van
van dit
dit
strijdvaardiggemaakt.
gemaakt.Dit
Dit alles
alles wijst
wijst op
levenwekkend
volksopvoeding, de Deense
Deense VolkshogeVolkshoge~
levenwekkend instituut
instituut voor.
voor volksopvoeding,
school,
waarin het
het vrije
vrije initiatief
initiatief en
endedeongediplomeerde
ongediplomeerdeleerkracht
leerkracht
school, waarin
hun kansen
kansen behouden,
behouden. en
die veelmeer
veelmeer dan
schools systeem
systeem de
de
hun
en die
dan een schools
daadwerkelijke
practische leven tot
tot doelwit
doelwitheeft.
heeft.
daadwerkelijke aansluiting
aansluiting op
op het practische
Wanneer men
men echter
echter het
oor te luisteren
luisteren legt en zijn
zijn ogen
ogen de
de kost
kost
het oor
geeft, is er
er in
in de
debalans
balans van
van een
eeneeuw
eeuwgeschiedenis
geschiedenis ook
ookeen
eenkapitale
kapitale
geeft,
verliespost. Grundvig
een soort
soort kerkvader
kerkvader der
der Deense
Oeense
verliespost.
Grundvig staat
staat nu.
nu, als een
standbeeld buiten
kerken. maar
maar die
die kerken
kerken zelf
zelf
Staatskerk.
Staatskerk, als
als standbeeld
buiten de kerken,
staan op Zondag gapend
gapend leeg.
leeg. Ja,
Ja. er
er isisiets
ietsversteend,
versteend,er
erisis««something
something
rotten in
in the
rotten
the state
state of
ofDenmark
Denmark »» —
- het
hetangstwekkend
angstwekkend proces
proces der
der
geleidelijke
ontkerstening van Denemarken
Denemarken en
en van
van heel
heelScandinavië,
Scandinavië.
geleidelijke ontkerstening
van aderverkalking
aderverkalking in modern heidendom,
heidendom. is door
door Grundvig
Grundvig noch
nochzijn
zijn
eeuwoude
volkshogescholen gestuit.
gestuit. Grundvig
Grundvig zelf
zelf was
was
eeuwoude dynastie
dynastie van volkshogescholen
niet
enkel een
een nationaal
nationaal heraut,
heraut. hij
ook een
een religieus
religieus profeet,
profeet.
niet enkel
hij was ook
theoloog en psalmdichter.
theolgnpsamdicr.
Wat isis erervan
vandeze
deze
tweeling~droom.
de
levende
harmonie
van
tweeling-droom, de levende harmonie van
Christendom
eeuw méér
méér overgebleven
overgebleven dan
dan een
een tot
tot
Christendomen
en natie.
natie, na
na een eeuw
steen
verheiligde Grundvig
Grundvig?? Grundvig's
Grundvig's religieus
religieus optimisme
optimisme schijnt
schijnt
steen verheiligde
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schipbreuk geleden te hebben op zijn humanistisch optimisme en zijn
stelregel : Eerst mens en dan Christen ». Ik sprak tijdens het verblijf
in Denemarken o. a, met den leider van een volkshogeschool der
« Indere Mission ». De Indere Mission kwam in het verloop van de
geschiedenis der Volkshogeschool op als een beweging van rechtzinnig-religieus karakter binnen het verband van de éne Staatskerk,
een reactie op de, van religieus oogpunt, steeds meer vervagende
Grundvigiaanse richting -- een verhouding ongeveer als van « High
Church » tot « Low Church » in het kader der Engelse Staatskerk. Het
was bekend, dat de beide richtingen in de Deense Volkshogeschoolwereld — reeds lang gelijkelijk door de Staat erkend en gesteund
sinds korte tijd officieel de strijdbijl hadden begraven. Zo vroeg ik
dan den leider van een school der « Indere Mission » naar het wezenlijk verschil tussen de beide richtingen. « Het is bijna niet meer in
woorden uit te drukken, zo subtiel is het onderscheid », antwoordde
hij, « de Indere Mission is nog wat strenger van levensopvatting en
een beetje meer orthodox in de Bijbelverklaring dan de Grundvigiaanse richting ; dat is alles. » « Dat lijkt me geen gunstige ontwikkeling », merkte ik op, en mijn zegsman beaamde dit volkomen.
Ook hier bevat m.i. de historie van Denemarken een les : de al te
optimistische humanisering heeft in feite tot ontkerstening gevoerd.
Na een eeuw intensief volkshogeschoolwerk, waarin enkele geslachten lang de bloem van Denemarken de « school des levens » heeft
doorlopen, is Denemarken over de grote linie onkerkelijk geworden.
Wil men bij de schuldvraag stellen : niet door maar o n dank s
het Volkshogeschoolwerk ; wil men het gevaarlijke heidense klimaat
van deze noorderstreken en de fatale dampkring van een Staatskerk
ter ontlasting aanvoeren, ik heb er vrede mee maar voeg er aan toe :
Desondanks destemeer ! Des te meer de noodzaak om verweer te
bieden en de vastheden des levens te handhaven, om het Geloof te
vrijwaren voor het verkleuren naar een vaag humanisme, des te meer
de plicht om te trachten de wet, zelfs de wet van een klimaat, te
verzetten. Grundvig heeft in de helft, en de gewichtigste helft, van
zijn program, de religieuze herwording namelijk, gefaald — hij is
althans tot in zijn hart door de historie verloochend. Dit is geen
critiek op het onderwijsinstituut als zodanig, dat in Scandinavië voor
de verdediging van wezenlijke volksvoorwaarden machtig veel heeft
verricht het is een maning om niet in de fout van Denemarken te
vervallen, en daarom tot elke prijs een solied, geestelijk, religieus fun.
dament onder de Volkshogeschool te handhaven.
Bekleedt in heel Scandinavië de Volkshogeschool een belangrijke
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plaats, minstens even diep en wijd verworteld als in Denemarken is
ze in Finland, waar ze een tachtigtal instituten telt, en een geweldig
front van geestelijke strategie vormt in de nationale strijd voor het
volksbestaan tegen het altijd dreigende Rusland.
Naast deze drie hoofdvormen van Adult Education (waarbij de
Franse, het zij herhaald, nauwelijks een systeem te noemen is in
vergelijking met de Engelse Unversity Extension en de Scandinavische Volkshogeschool) vertegenwoordigen de andere cultuurgebieden geen eigen oorspronkelijk type van geestelijke bedrijvigheid, al
moge deze nog zo intens zijn.
In Duitsland — waar alle Adult Education bij het ontluiken van
het Nazi-bewind in hakgeklap en tromgeroffel werd gesmoord, neemt
men de draad weer op, die men vijftien jaar geleden liet schieten.
Naar de inlichtingen, die ik van Duitse vertegenwoordigers der conferentie inwon, beweegt de eerste werkzaamheid zich in de richting
van wat wij volksuniversiteiten noemen, allerwege verspreide avondcursussen. Deze herleving is gekenmerkt door de strijd om het dagelijks brood en de primaire behoefte om op allerlei gebieden van het
weten en de techniek een achterstand van tien jaar in te lopen. Een
voorkeur dus voor practische scholing, die overigens — tussen haakjes
— ook in Denemarken veel sterker waarneembaar is dan eertijds het
geval was. En laten we, in de 4 struggle for life » van een bedreigd
werelddeel, deze factor niet als wezensvreemd aan de Adult Education geringschatten. De Directeur-Generaal van de Unesco, Dr. Jaime
Torres Bodet, heeft er in een voortreffelijke inleiding op gewezen, dat
de opkomst van het industrialisme mogelijk was door het primaire
onderwijs en dat aan de Adult Education de K huiveringwekkende »
rol was toebedeeld, om in het steeds verdergaande proces der specialisering van de technische vakken tegemoet te komen aan de dringende
nood aan universaliteit. 4 De beschaving kan alleen voortschrijden,
wanneer de volken systematisch en oordeelkundig worden gevormd
voor de taak die hen wacht. Dit is het uiteindelijke doel der Adult
Education ».
Wat heeft de Nieuwe Wereld bij te dragen voor deze tot dusver
zuiver Europese aangelegenheid ? Zij alleen zou zich de weelde
kunnen veroorloven aan de lage dingen dezer wereld voorbij te zien —
het is toevallig de enige weelde, die zij niet begeert !
In Elseneur, tijdens het Congres, sprak Hamlet niet enkel Engels,
hij sprak ook Amerikaans, full American. Jaime Torres Bodet had in
zijn openingsrede gezegd : Ik acht het een feit van symbolische
betekenis, dat, deze bijeenkomst heden plaats vindt in Elsinore, in het
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kasteel van
van Hamlet,
Hamiet, den Prins
Prins van
van de
de eeuwige
eeuwige twijfel.
twijfel. Als
AlsHamlet
Hamiet
kasteel
is de
To be or
de wereld
wereld van
van vandaag
vandaag in
in tweestrijd
tweestrijd: : To
or not
not to
to be
be».
». De
De
Amerikanen,
die
tijdens
de
duur
van
het
Congres
in
hetzelfde
kasteel
Amerikanen, die tijdens duur van het Congres in hetzelfde kasteel
HamIet»» opvoerden,
gedaan om
om den
den
« Hamlet
opvoerden, hebben
hebben kordaat
kordaathun
hun best
best gedaan
armen
Hamlet van zijn twijfel te
armen HamIet
te verlossen.
verlossen. Tegenover
Tegenovereen
eendergelijken
dergelijken
een zwaarmoedig
zwaarmoedig werelddeel
werelddeel is men
men Amerikaan,
Amerikaan, of
of men
men
tobber van
tobber
van een
het niet.
niet. Als
Als er
er in
inde
deopvoering
opvoering nog
nog iets
ietsvan
vantwijfel
twijfeloverbleef,
overbleef,dan
dan
is het
het aan
aan wat
wat er
ernog
nogaan
aanShakespeare's
Shakespeare's tekst
tekst in
in de
devertolking
vertolking was
was
lag het
overgebleven. Aan
den Hamlet-vertolker
Hamlet~vertolker lag
het waarlijk
waarlijk niet,
niet, dat
dat
overgebleven.
Aan den
lag het
hij
;
hij ten slotte toch
toch nog
nog aan
aan het
het noodlot
noodlot van
van de
de tekst
tekst ten
tenonder
onder ging
ging;
niet aan
aan de
de pin-up-girl
pin~up~girl Ophelia,
Ophelia, die
die heen
heen en
enweer
weergesmeten
gesmetenwerd
werd
niet
door haar
haar dynamischen
dynamischen minnaar
minnaar;; niet
Rosencrantz en
en GuildenGuilden~
door
niet aan Rosencrantz
stern die als
als gangsters
gangsters rondliepen
rondliepen;; niet
niet aan
aan het
hetknallen
knallender
derpistolen
pistolen
stern
en het
het brullen
brullen van de
de geest
geest door
door een
eenluidspreker
luidspreker;; het
het lag
lag aan
aanniets
niets
niemand dan aan
aan Shakespeare,
Shakespeare, die
die toch
toch wel
weleen
eenzeer
zeeronvolmaakt
onvolmaakt
en niemand
hebben voor
voor deze
deze Wild-West-film.
Wild~W est~film.
scenario bleek
geschreven te
scenario
bleek geschreven
te hebben
Natuurlijk vertegenwoordigde deze opvoering allerminst Amerika tenNaturlijkvegnwod zpveringalmstAken
voeten uit,
uit, maar
maar het was
was toch
toch genoeg
genoegAmerikaans
Amerikaans om
om typerend
typerend te
te
voeten
heten voor
nog altijd
altijd wordend
wordend volk,
volk, dat
dat de
de cultuur
cultuur van
van de
de oude
oude
heten
voor een nog
wereld achter
aan een nieuwe
nieuwe nog niet
niet geheel
geheel toe
toe is.
is. Het
Het
wereld
achter zich
zich liet
liet en
en aan
ten dele
delenog
nogprimitief
primitiefininde
derimboe,
rimboe,zelfs
zelfstussen
tussenwolkenkrabbers.
wolkenkrabbers.
leeft ten
Plan»» voor
voor Adult
Adult
Ziehier enkele
enkele zinsneden
zinsneden uit
een ««American
Ziehier
uit een
American Plan
Education,
het Congres
Congres werd
werdaangeboden
aangeboden:
Education, dat
dat aan het
:
« Opvoeding
geen bezit
bezit maar
maar een
een activiteit,
activiteit, een
eenhandelwijze,
handelwijze, om
om
Opvoeding is geen
andere
richting te
te sturen.
sturen. De
DeAmerikaanse
Amerikaanse
andere activiteiten
activiteiten in
in de gewenste richting
nadruk
voorschijn uit
uit ons
onskarakteristiek
karakteristiek verlanverlan~
nadruk op methoden komt te voorschijn
gen
naar een goede
goede weg
weg om
om doelen
doelen tetebereiken,
bereiken, eerder
eerder dan
dan naar
naar
gen naar
doelen,
tevoren nauwkeurig
nauwkeurig kunnen
kunnen worden
worden bepaald.
bepaald. Voor een
een
doelen, die tevoren
volwassen Amerikaan
Amerikaan heeft opvoeding
opvoeding altijd
altijd betekend
betekend:: iets
iets te
tevinden,
vinden,
wat hij
hij noodzakelijk
noodzakelijk moet
de kolonisten
kolonisten af,
af, die
dieleerden
leerden
moet weten.
weten. Van de
kweken tot den
den hedendaagsen
hedendaagsen student
student in kinkin~
hoe Indiaans
Indiaans koren
koren te
te kweken
derpsychologie
industriele verhoudingen,
verhoudingen, is
naar opvoeding
opvoeding
derpsychologie of
of industriele
is naar
gestreefd ad
a d hoc,
hoc, binnen
binnen de
de bewustgeworden
bewustgeworden verhouding
verhouding tot
tot de
de
problemen,
oplossing vragen.
vragen. Onze opvoeding
opvoeding van
van volwasvolwas~
problemen,die
die om
om oplossing
senen
ernaar plaats
niet gescheiden
gescheiden of
of
senen streeft ernaar
plaats te
te vinden
vinden voor
voor de actie, niet
ten
maar te midden
midden daarvan
daarvan en om tot haar
haar verheldering
verheldering bij te
te
ten koste maar
dragen.
.. Geen
Geen methode
methode is
is definitief,
definitief, maar
maar elke
elke methode
methode isis onderonder~
dragen...
worpen
oordeel van beter of slechter,
slechter, door
door middel
middel van onze
onze
worpen aan
aan een oordeel
karakteristieke
verhouding tot
tot haar
haar doel
doel;
karakteristiekecriteria:
criteria heeft
: heeftzeze zin
zin in verhouding
;
vermeerdert
bekwaamheid en
en onze
onzebekwaamheid
bekwaamheid
vermeerdert zij
zij onze reserves aan bekwaamheid
van menselijke
menselijke aard
aard en
en menselijk
menselijk onderscheid
onderscheid te
te
om
reserves van
om onze reserves

HAMLET, DE VEELTALIGE

161

gebruiken ; beweegt zij in een richting, die de gemeenschap wenst te
gaan... »
Ieder woord is hier Amerikaans, men bouwt er wolkenbrabbers,
geen Europese kathedralen mee, Hier is geen plaats voor een twijfel,
die de activiteit remt, want de activiteit improviseert zich een weg van
geval tot geval — de geest, het doel zelf van de activiteit is juist de
activiteit. Tussen de « liberal education » van Engeland en de, goeddeels, onbaatzuchtige vrije mensvorming van Scandinavië en dit
Amerikanisme ligt, nu ja, de Atlantische oceaan. Het grote probleem
van de Adult Education in Amerika is niet, hoe men volwassenen,
maar wel hoe men onvolwassenen tot volwassenen opvoedt. De
Amerikaanse Hamlet gaf toch eigenlijk een Amerikaans lesje in
Adult Education weg : altijd actief te zijn en op vol toerental te
draaien, om van dien bleekzuchtigen weifelaar verlost te worden.
Eén ding is zeker : de grote naties nemen de Adult Education in
ernst en plaatsen de zaak in het hart, in de letterlijke zin van het
woord : Opvoeding, Zelf-opvoeding van volwassenen. Engeland, dat
niet vrij is te noemen van enig begrip voor democratie, voor de waardering voor de persoonlijkheid, heeft de term geleverd. Nederland,
dat toch wel het een en ander op dit terrein verricht, spreekt knusjes
van Vrije-Tijd-besteding, als gold het huisvlijt voor knutseluurtjes,
en honoreert van overheidswege dit probleem-van-leven-en-dood naar
verhouding. Men schijnt zich voor het denkbeeld te schamen, dat ook
volwassenen nog opvoedbaar zouden moeten zijn ; ergens moet toch
een eind komen aan de dure leerplicht.
Maar het schrijnende feit ligt er nu eenmaal, dat de formele leertijd een zeer onvolmaakt eindproduct uitwerpt in de mensenwildernis
van het moderne leven. Engeland, Scandinavië, ook de Nieuwe
Wereld beseffen dit ten volle. Het filosofisch leidmotief voor de
besprekingen van het Congres heeft Jaime Torres Bodet bijgedragen,
toen hij in zijn openingsrede wees op de verschrikkelijke staat van
eenzaamheid, waarin de moderne mens verkeert, en waaruit hij slechts
verlost wordt door den dictator, die hem als een gewillige prooi
inlijft in de horden der marcherende naamlozen 6f door een zelf
bewustwording in het kader van een gemeenschap. Een geringer
probleem heeft in feite de Adult Education niet, en als men meent
dit gezellig in de besteding van de vrije tijd af te kunnen doen, dan
heeft men te beseffen, dat het lot der mensheid in die vrije tijd wordt
beslist. In de vrije tijd der mensen worden hun revoluties voorbereid.
Het is wederom de vraag van Hamlet : To be or not to be. In meerdere
vraagstellingen dook het leidmotief telkens weer op. De kwestie van
11
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lofwaardige tendenz houdt in, dat ook in Nederland --- wil het volwaardig meespelen op het internationale plan, maar niet alléén daarom
eindelijk eens ernst wordt gemaakt met de volvoering van het
reeds jaren hangende plan, om tot een saambindend vrijwillig nationaal orgaan te komen voor de Adult Education. Het internationale
plan gaat geheel in de richting van onze eigen nationale mentaliteit
daarom reeds, uit internationale solidariteit, is de verwezenlijking van
het vrijwillig nationaal cultuur-contact dringend gewenst. En een
Congres, dat tot universeel gewetensonderzoek prikkelt, is stellig
geslaagd.

Magnetisme, Geneeskunde
Magnetisme,
Geneeskunde
en Kwakzalverij
belangstelling
voor de hypnose
Hernieuwde belangste
lling voor
M. L.
L. PETERS
door J. M.

H

Onderdvijftig
arts Franz
Franz
Onderdvij f tigjaar
jaargeleden
geledenontdekte
ontdektede
de Weense
Weense arts
Mesmer het
zgn. ««dierlijke
magnetisme ».
Honderd jaar
jaar heeft
heeft
Mesmer
het zgn.
dierlijke magnetisme
». Honderd
de
wetenschap nodig
te ontdekken
ontdekken dat
er van
van een
een
de wetenschap
nodig gehad
gehad om
om te
dat er
geneeskrachtige
fluïdum dat er
er van
van het
hetmensemense~
geneeskrachtige stroom,
stroom, een
een geestelijk fluïdum
lijk
lichaam zou
uitgaan, geen
Maar talloze
talloze zich
zich zo
zo
lijk lichaam
zou uitgaan,
geen sprake
sprake is.
is. Maar
kwakzalvers beoefenen
beoefenen nog heden
heden ten
ten
noemende
noemende « magnetiseurs»
magnetiseurs » of
of kwakzalvers
dage
het magnetisme
magnetisme en
... met
met succes,
succes, met
met groot
grootsucces
succesdikwijls.
dikwijls.
dage het
en...
De bijzondere
bijzondere belangstelling
belangstelling die
de mensheid
mensheid heeft
heeft voor
voorvreemde
vreemde
die de
verschijnselen
spiritisme, helderziendheid,
helderziendheid, gedachtenoverdracht
gedachtenoverdracht en
en
verschijnselen als spiritisme,
ook
voor het magnetisme
magnetisme schijnt
dragen tot
tot een
een verhelverhel~
ook voor
schijnt weinig
weinig bij
bij te dragen
dering
inzicht in de
de aard
aard van
van deze
dezeverschijnselen.
verschijnselen. Maar
Maar wat
wat
dering van
van het inzicht
zou
men het den
den leek
leek kwalijk
kwalijk nemen
nemen dat hij
hij nog
nog steeds
steedsgelooft
gelooftaan
aan
zou men
de
wil»» van
van den
den magnetiseur
magnetiseur of
of aan
aande
degenezende
genezendekracht
kracht
de ««sterke
sterke wil
die er van zijn
zijn handen
handen uitstroomt,
uitstroomt, indien de
de wetenschap
wetenschap —
- na
nazoveel
zoveel
tijd nodig
tijd
nodig gehad
gehad te
te hebben
hebben om
om de
de waarheid
waarheid te
te ontdekken
ontdekken —
- dit
dit
wonderbaarlijke
volkomen overlaat
overlaat aan
aan
wonderbaarlijkegeneesmiddel
geneesmiddelnagenoeg
nagenoeg volkomen
kwakzalvers en
varieté~artisten?? Want wonderbaarlijk
wonderbaarlijk blijft
blijft het,
het,
kwakzalvers
en varieté-artisten
men nu
nu vrij
vrij algemeen
algemeen met
met de
de naam
naam suggestie
suggestie is
dit
verschijnsel, dat
dit verschijnsel,
dat men
gaan
betitelen. Wie ooit
ooit een
eenmagnetiseur
magnetiseur of
of hypnotiseur
hypnotiseur heeft
heeft bezig
bezig
gaan betitelen.
verrast zijn
zijn over
over de
deresultaten
resultaten die
diezijzijbereiken.
bereiken.
gezien,
moet wel verrast
gezien, moet
Meen niet dat
dat de
de vele
velekwakzalvers-magnetiseurs
kwakzalvers~magnetiseurs —
- wie
wieheeft
heefterernooit
nooit
het ««vrouwtje
Gemert»
gehoord van
gehoord
van het
het «boerke
« boerke van
van Winssen
Winssen », het
vrouwtje van Ge
rn ert »
en de vele
vele andere
andere ««boerkes
hunenorme
enorme toeloop
toeloop van
vanpatienten
patienten
boerkes » ?? --- hun
danken hebben
hebben aan
aan een
een bijzondere
bijzondere capaciteit
capaciteit om
om mensen
mensen voor
voor de
de
te danken
gek te houden.
houden. Zij brengen
brengen wel
wel degelijk
degelijk talrijke
talrijke genezingen
genezingen tot
tot stand,
stand,
van
hoofdpijnen, rheumatiek,
rheumatiek, asthma,
asthma, nervositeit,
nervositeit, maagstoornissen,
maagstoornissen,
van hoofdpijnen,
ekzeem,
men zou
zou daar
daarbewondering
bewondering
ekzeem, chronische
chronische verkoudheid
verkoudheid enz.
enz. En men
en toe
toe zijn
zijnhart
hartmoest
moest
voor kunnen
kunnen hebben,
voor
hebben,indien
indienmen
menniet
niet af
af en
vasthouden
wijze waarop
waarop en
en de
demiddelen
middelen waarmee
waarmee de
de
vasthouden voor
voor de
de wijze
« geneeskundige
geneeskundige»» praktijk
praktijk werd
Want doorgaans
doorgaans hebben
hebben
werd uitgeoefend. Want
deze
mensen wat
men hun
hun ««gave»
belieft te
te noemen
noemen als
als bij
bij toeval
toeval
deze mensen
wat men
gave » belieft

166

MAGNETISME, GENEESKUNDE EN KWAKZALVERIJ

ontdekt en hebben ze geen flauw besef van de werkelijke oorzaken
en gevolgen van de « kracht » waarover zij beschikken.
Laten we echter — voor we verder gaan met de beschrijving van
de praktijken der magnetiseurs — allereerst trachten onze lezers « een
flauw besef » van het wezen van het magnetisme of de suggestie bij
te brengen.

Van

tovenaar

tot

neuroloog

Dat Mesmer ( die zelf eigenlijk weer teruggreep op de ideeën van
Paracelsus in de zestiende eeuw) het door hem zo genoemde magnetisme ontdekte, is eigenlijk teveel gezegd. Hij gaf voor een bekend
verschijnsel alleen een verklaring, een onjuiste overigens, zoals later
bleek. In primitieve en antieke culturen werd het verschijnsel door
sommigen al als geneesmiddel of -methode toegepast. Het effect der
bezweringen en amuletten der primitieve tovenaars, het wonderbaarlijke lichamelijke weerstandsvermogen der fakirs, de genezing
brengende tempelslaap der Griekse priesters, dat alles berust op geen
ander verschijnsel dan dat der suggestie. Toen ik als kind eens hevige
kiespijn had op een tijdstip dat de tandarts onbereikbaar was, bracht
een buurvrouw mij een soort medaille : een zinken plaatje met in het
midden een stukje koper er op gesoldeerd, dat met een touwtje om
de hals kon worden gehangen. Wanneer men deze « amulet » een
tijdlang op het blote lichaam droeg, zou de kiespijn vanzelf overgaan.
Zij althans, de buurvrouw, had er steeds baat bij gevonden. Inderdaad
verdween de kiespijn na enige tijd. Ik begreep toen nog niet dat de
wonderlijke medaille daar niet de oorzaak van kon zijn, maar dat
alleen het geloof in de werking ervan de genezing tot stand bracht.
Mesmer echter en anderen dachten inderdaad dat het de magnetische
stroom van bepaalde metalen of van een levend organisme was die
de genezing bewerkte. Verschillende academies van wetenschappen
in Europa lieten een onderzoek instellen naar de waargenomen
verschijnselen, maar tot een absolute verwerping van Mesmer's
theorie kwam het vooreerst nog niet.
In Parijs had Mesmer het zo druk, dat hij zijn patiënten, waaronder vele lijders aan hysterie, in een grote zaal liet samenkomen,
waarna hij hen één voor één aanraakte met een gemagnetiseerde
ijzeren staaf of hen in de ogen keek. Soms ook streek hij met zijn
hand over hun lichaam. Vele patiënten genazen op die manier. Zijn
praktijk werd tenslotte zo uitgebreid, dat hij zijn patiënten alleen nog
maar groepsgewijze kon behandelen en zelfs ging hij er toe over een
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boom te magnetiseren, waaraan de zieken zich lieten vastbinden om
op die manier van hun kwalen af te komen.
In Nancy vestigde zich een eeuw later •de arts Liébault. Om onderzoekingen te kunnen instellen naar het magnetisme en om daarvoor
voldoende proefpersonen te krijgen, beloofde hij gratis behandeling
aan de zieken die met de nieuwe methode (nl. die van het magnetisme)
wilden geholpen worden. Na de behandeling namen de patiënten nog
een flesje gemagnetiseerd water mee naar huis, dat de genezing zou
bespoedigen. Zij putten dat water uit een grote fles die Liébault in de
wachtkamer had opgesteld en waarop het etiket a Eau magnétisée »
prijkte. Op zekere dag, toen de fles opnieuw gevuld was, had Liébault
vergeten het water te magnetiseren. De mensen die dat niet gemagnetiseerde water mee naar huis hadden genomen, vonden er echter
toch evenveel baat bij, wat tot gevolg had dat Liébault Mesmer's
hypothese moest laten vallen.
Ondertussen had ook de Engelsman Braid de fluïdum-theorie al
verlaten. In Parijs kwam de beroemde neuropatholoog Charcot en in
Nancy de internist Bernheim eveneens tot de conclusie, dat de kracht
die de voorstelling van een genezing omzette in een daadwerkelijke
genezing, in de psyche van den patiënt zelf school.
De methode Coué
Met de apotheker Coué, eveneens uit Nancy, kreeg deze theorie
een zekere populariteit. Voor Coué is alle suggestie autosuggestie.
Wanneer ik denk (of wanneer een ander mij doet denken) dat ik
beter word, dan word ik ook beter, mits ik er maar vast vertrouwen
in heb. Wanneer ik mij verbeeld ( d.w.z. wanneer ik mij de voorstelling in de geest haal) dat ik op een of andere plaats door een mug
gestoken ben, dan is er alle kans dat ik inderdaad jeuk ga gevoelen.
Als student nam ik met enige vrienden wel eens de volgende proef.
Wij zaten op de voorste, benedenste rij van een circus en begonnen
ons te gedragen alsof we door een bekend insect werden lastig
gevallen. Het duurde daarna geen kwartier, of we konden, ons
omdraaiend, constateren dat men met de algemene imitatie van onze
gedragingen al aan de bovenste rij toe was.
Wanneer ik mij sterk voorstel dat mijn ogen zullen gaan knipperen,
dan gaan ze na enige tijd werkelijk knipperen. De lezer neme deze
proef voor zichzelf. Het duidelijkste voorbeeld van (auto)suggestie
geeft ons echter de proef met het zogenaamde Pendulum van Chevreul,
een proef die de lezer eveneens gemakkelijk kan herhalen en die
altijd, zeker na enige oefening, lukt. Men tekene daartoe op een vel
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dellijk dat geblèr moet staken op straffe van een draai om de oren,
zal doorgaans weinig succes boeken ; hoe meer het kind zich inspant
om op te houden met huilen, met des te meer aandrang komen de
tranen te voorschijn.
Wil men zich nu toch opzettelijk iets suggereren, dan is het zaak
zich in een dusdanige toestand te brengen, dat de te verwezenlijken
voorstelling zonder de minste wilsinspanning in onze geest komt. Men
moet dan de geest als het ware leeg maken, tot een vacuum maken,
dat zich nu vanzelf onmiddellijk geheel met de betreffende voorstelling vult, zodra deze maar een ogenblik en met geringe kracht komt
opzetten. De vraag is maar, hoe dat vacuum ontstaan kan.
Wanneer men luistert naar een eentonige stem of naar een eentonige
melodie, loopt men de kans dat men in slaap valt. De vermoeide
zakenman die door zijn vrouw mee naar een concert wordt gesleept,
overkomt het wel eens dat hij na afloop van het concert geen flauwe
notie heeft van wat er ten gehore is gebracht. Het concert fungeerde
voor hem als een uitgebreid slaapliedje. Kinderen tellen soms tot
honderd als ze niet in slaap kunnen komen. Vlak voor het in slaap
vallen nu is onze geest zo trefbaar (want zo « leeg ») , dat elke
prikkel van buiten onmiddellijk onze volle aandacht heeft. Schiet mij
b.v. op dat moment de gedachte te binnen dat ik morgen vroeg om
zes uur wakker moet zijn, dan zal die wens zich autosuggestief
verwerkelijken. Maak ik nu zelf van de te suggereren idee zulk een
eentonige melodie, herhaal ik bij mijzelf voortdurend datgene wat
ik langs suggestieve weg tot stand wil brengen, bij wijze van slaapliedje, dan is mijn geest dus eigenlijk voortdurend bezig met die idee
zonder dat mij dat bewuste inspanning kost. Op die manier, zegt
Coué, kan men zich alles suggereren wat men wenst, vooral als men
de suggestie, die men zichzelf aldus geeft, voortdurend herhaalt.

« Christian Science »
De praktijk en de leer van de zogenaamde Christian Sciencebeweging berust op hetzelfde principe. De aanhangers van deze
beweging gaan uit van de stelling dat de mens, geschapen als hij is
naar Gods beeld en gelijkenis, niets in zich kan hebben wat niet
Gods wezen weerspiegelt. De zonde en de ziekte zijn niet van God
en dus niet werkelijk. Zij berusten op inbeelding, op valse voorstellingen die den mens voortdurend suggestief beïnvloeden. Zolang de
mens gelooft in de werkelijkheid van zijn ziekte, is hij daarvan
het slachtoffer. Genezing kan pas intreden door zich bewust te
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worden van de onwaarheid en onwerkelijkheid der suggestief werkende voorstellingen.
De hypnose

Niet alleen bij de opzettelijke autosuggestie, waarbij men zichzelf
als het ware in slaap wiegt met behulp van de te suggereren gedachte,
maar ook bij de spontane autosuggestie, die ons ondanks werkt, is
er . sprake van een verlaagd bewustzijn. Min of meer is ons critisch
vermogen bij elke suggestie uitgeschakeld : men moet in het slagen
van de suggestie zonder meer geloven, anders lukt ze niet.
Een dergelijke verlaging van het bewustzijn wordt in sterke mate
bereikt in de hypnose, een soort van slaaptoestand, waarbij het
zelfstandig denken en oordelen geheel of gedeeltelijk opgeheven is.
In die toestand heeft de suggestie een veel sterkere uitwerking, ook
al omdat er hier sprake is van hetero-suggestie (suggestie door een
ander) , waarbij de persoon die gesuggereerd wordt zelf geen moeite
hoeft te doen om zich een voorstelling in de geest te halen. De hypnose
is dan ook niets anders dan een gunstige voorwaarde voor de
suggestie en evenmin als de suggestie een abnormaal verschijnsel.
Bovendien komt de hypnotische toestand vaak door suggestie tot
stand. Wie wel eens een toneelhypnotiseur heeft zien werken, kan wellicht verstomd hebben gestaan over de grote « macht » die deze over
andere mensen kan uitoefenen, maar hij dient te weten dat hijzelf en
ieder ander in beginsel die macht eveneens bezit, zij het dan ook dat
een zekere aanleg, studie en ervaring groot gewicht in de schaal
leggen. Laten we maar eens nagaan wat zo'n toneelhypnotiseur
precies doet.
Omdat de ene mens bevattelijker is voor suggestie dan de ander
( 4 suggestibeler » is ; dat hangt samen met allerlei facetten van zijn
persoonlijkheid), zal de handige hypnotiseur beginnen met uit zijn
publiek de meest suggestibele personen uit te kiezen voor zijn experimenten. Hij kan dat op verschillende manieren doen. Een veel
gebruikte methode is de volgende : De hypnotiseur nodigt zijn proefpersonen uit de handen samen te vouwen en hem vervolgens strak in
de ogen te kijken. Op zijn bevel drukken zij hun handen steeds
vaster ineen, vaster en vaster, totdat hun vingers er pijn van gaan
doen. Tenslotte verzekert de hypnotiseur hen met nadruk dat hun
handen nu zó vast aan elkaar zitten, dat zij ze niet meer los kunnen
krijgen. En hoe wonderbaarlijk het ook lijkt : bij ongeveer 20
procent van alle proefpersonen zitten de handen onwrikbaar aan
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elkaar vast en pas op het bevel « los » van den hypnotiseur kan men
ze weer los maken. In feite is dit niets bijzonders. Eenieder die over
voldoende proefpersonen kan beschikken en die daarover enige
autoriteit heeft, zal een dergelijke proef met succes kunnen ondernemen.
Met diegenen nu met wie de proef gelukt is gaat de hypnotiseur
verder experimenteren. Een der slachtoffers wordt uitgenodigd op
een gemakkelijke stoel plaats te nemen. De hypnotiseur houdt een
blinkend staafje (een toverstok, zegt hij) op enige afstand van de
ogen van den proefpersoon en deze moet nu het uiteinde van dat
staafje fixeren. Na enige tijd zegt de hypnotiseur dat hij het staafje
dubbel ziet en vlak daarop gewoon weer enkel. De oncritische proefpersbon, die inderdaad ziet gebeuren wat de hypnotiseur hem gezegd
heeft, zal menen dat het dubbel zien gebeurt door toedoen van den
hypnotiseur en tengevolge daarvan hecht hij weer meer geloof aan
hetgeen hem verder zal gesuggereerd worden. De waarheid is echter
dat vrijwel iedereen een bepaald voorwerp dat hij enige tijd fixeert
dubbel zal gaan zien. Dat is een zeer natuurlijk verschijnsel. Even
natuurlijk als het feit dat er langzamerhand een branderig gevoel in
de ogen gaat komen als het fixeren voortduurt. Maar ook dat accepteert de oncritische proefpersoon als een verwerkelijking van een
suggestie van de hypnotiseur. Daarmee is de suggestibiliteit voorlopig
groot genoeg om de volgende suggesties te doen slagen : De hypnotiseur zegt nu dat de ogen zullen gaan knipperen ; hetgeen gebeurt.
Dan verzekert hij den patient dat zijn ogen moe worden, en ze
worden moe. Dat zijn ogen dicht vallen en inderdaad vallen ze dicht.
En zo gaat het verder. Achtereenvolgens suggereert hij den proefpersoon een grote vermoeidheid in armen en benen en in zijn hoofd,
een gevoel van steeds toenemende slaperigheid en tenslotte het
wegzinken in een rustige en vaste slaap. Dat alles verwezenlijkt zich
langs suggestieve weg. De hypnotiseur houdt echter een « rapport »
met den gehypnotiseerde en deze volgt nu elk bevel dat hem gegeven
wordt slaafs op en alles wat de hypnotiseur zegt gebeurt prompt.
Zegt hij dat hij zijn arm of been niet meer kan bewegen, hij zal het
niet meer kunnen ; laat hij hem een glas water drinken en zegt hij dat
het zuivere alcohol is, de patient zal gebaren alsof hij stomdronken
is ; geeft hij hem een houten trompet in de hand en beveelt hij hem
daarop te spelen, hij zal doen wat hem gevraagd wordt en allerlei
« muzikale » klanken voortbrengen ; zegt hij hem dat hij zijn eigen
naam vergeten is, het slachtoffer zal deze niet meer kunnen zeggen.
Een aldus enige malen gehypnotiseerd persoon zal nu ook in
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speelt een grote rol en er zijn zelfs heel wat artsen die het in de kunst
van het hypnotiseren niet ver brengen.
Van de andere kant valt het te betreuren dat er door de medici
niet meer aandacht aan wordt besteed en dat de hypnotische behandeling zo weinig door bevoegden wordt toegepast, terwijl de « magnetiseurs » honderden patiënten tellen. Er is echter op het ogenblik een
stroming merkbaar om onze toekomstige neurologen toe te rusten
met de kennis van de hypnose. In Amerika worden op het ogenblik
weer vele onderzoekingen naar de mogelijkheden van dit geneesmiddel ingesteld, maar ook aan verschillende Nederlandse universiteiten worden tegenwoordig cursussen in de hypnotische therapie
gegeven. Deze opleving schijnt een gevolg te zijn van de oorlog, die
het aantal zenuwpatiënten verveelvoudigde. Want ook na de eerste
wereldoorlog viel er een hernieuwde belangstelling voor de hypnose
te constateren. Nog in 1939 echter beklaagde de zenuwarts Dr S.
Koster zich in zijn « Leerboek der hypnose » over het geringe aantal
neurologen en psychiaters dat van de hypnose gebruik maakte. Het
feit echter dat er van zijn boek kortgeleden een nieuwe druk verscheen,
mag worden opgevat als een symptoom van een veranderde houding
ten opzicht van de veelal nog als « magische » praktijken opgevatte
hypnotische geneesmethoden.
Toe te juichen valt de overwinning van deze afwijzende houding
vooral omdat de resultaten met deze behandeling verkregen werkelijk
verbluffend zijn. Dr Koster en andere auteurs noemen vele ziektegevallen die voor ongeneeslijk waren verklaard en die met behulp
van hypnose werden gecureerd. Voor vele andere kwalen, slapeloosheid, functionele verlammingen, geheugenverlies, bedwateren, struma,
huidziekten, sexuele stoornissen, minderwaardigheidsgevoelens (om
er enkele te noemen) en ook organische ziekten, biedt de hypnose
dikwijls sneller en beter uitkomst dan andere methodes. Het zijn dus
niet alleen de « ingebeelde ziekten » waarvoor de suggestieve behandeling genezing biedt. Of moeten we zeggen dat ook de ingebeelde
ziekte een echte ziekte is en de lijder daaraan een echte lijder ? Dat
vele lichamelijke kwalen voortspruiten uit ziekten van de geest is
langzamerhand wel een algemeen bekend feit geworden. Maar dan
hoeft men het toch niet meer vreemd te vinden, dat men lichamelijke
kwalen met een psychische methode tracht te genezen !

Herijk der Liefde
door P. SMULDERS

O

OK woorden hebben hun geschiedenis, waarin zich, zo vaak het
betrokken woord een grondhouding van het mensenleven aanduidt, niet zelden de geschiedenis weerspiegelt van de cultuur, van de
denkgewoonten en de geesteshouding van vroegere geslachten. Zo
zouden wij aan de ontwikkelingsgang der termen, die aan ons nederlandse « liefde » beantwoorden, een stuk geschiedenis kunnen aflezen
van de europese geest.
Toen het jodendom en later het christendom binnentraden in de
grieks-romeinse wereld, kozen zij ter vertaling van het hebreeuwse
woord voor liefde niet gangbare termen als « eros » of « amor », maar
gaven zij de voorkeur aan de weinig gebezigde woorden « agapè »
en « caritas », of smeedden zelfs een nieuwe woordvorm als « dilectio ». De vertalers van de Bijbel en de predikers van het Evangelie
waren er zich van bewust, aan de heidenen een nieuwe werkelijkheid
te verkondigen. Eros en amor waren te zwaar belast met de erfenis
van een zelfzuchtige, geheel op lust bedachte wereld, dan dat zij de
dragers konden worden van dat ideaal der sterke, onbaatzuchtige
liefde, dat in het Oud Verbond werd voorbereid en dat in Jesus' leer
en leven in volle glans verscheen. Zo radicaal verschilde deze liefde
van al wat de oude wereld onder liefde had verstaan, dat men andere
woorden zocht, die vanouds neutraler, bleker, met minder drift en
begeerte geladen waren, zodat zij zich soepeler leenden voor de
nieuwe inhoud. De jonge wijn eiste nieuwe zakken. Want hoe geestdriftig dichters en philosophen de heerlijkheid van de eros ook hadden bezongen, en hoe vurig het heidendom die oppermachtige godheid ook had vereerd, in het oog van de christen was dat alles « harteloos en onmeedogend » (Rom. 1 /31) . Hier kon men niet volstaan
met het verbuigen van de vroegere woordzin tot een gewijzigde betekenis. Het oude zou het nieuwe hebben vertroebeld. Dus moest het
worden weggeworpen, om voor iets geheel nieuws plaats te maken.
Aldus leefden gedurende de eerste eeuwen van het christendom
twee woordgroepen naast elkaar, enerzijds eros en amor, die de aardse, zinnelijke liefde beduidden, en aan de andere kant agapè en caritas als uitdrukkingen voor de christelijke liefde. Nog in de middel-
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eeuwen onderscheidde het nederlands in die zin de woorden minne
en liefde. In deze tegengestelde woorden stonden twee werelden
tegenover elkander : de oude wereld van de driftig-begeerlijke, als
een blinde daemon uit aarde en vlees opwellende eros, en de nieuwe
van de klare, milde, uit den hemel geboren caritas.
Geleidelijk echter zien we de woord-tegenstelling verzwakken.
Reeds Augustinus verwaarloosde --- misschien opzettelijk het
onderscheid, en in de middeleeuwen voltrok zich in de volkstaal een
gelijkstelling, die minne en liefde tot synoniemen maakte. Hier openbaart zich een beslissend keerpunt in het geestesleven. Aardse minne
en christelijke liefde worden niet langer gevoeld als radicaal tegengestelde, vijandige machten. Naarmate hij dieper van het christendom
doordesemd werd, ging de mens beseffen, dat die oude tegenstelling
overwonnen was of althans overwonnen moest worden. Men begon
te gevoelen, dat waarachtige minne onbestaanbaar is, tenzij ze bezield
en veredeld wordt door christelijke liefde. Het nieuwe ideaal van het
echtelijk leven heeft Augustinus met kinderlijke bewondering beschreven in de persoon van zijn moeder Monnica, in wie de hartstochtelijke
liefde van de vrouw en de moeder gedragen wordt door haar diep
christendom. Eros en agapè zijn hier verzoend, doordat de eros zelf
vanuit de agapè leeft.
Om werkelijk liefde te zijn, moet immers iedere liefde zich vormen
naar die hoogste liefde, die in Gods mensgeworden Zoon verscheen.
« Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb liefgehad. » (Joh. 13/34) . Dat is
het ideaal van elke liefde, zelfs van die allermenselijkste en meest
aardse, die man en vrouw verbindt : « Gij mannen, hebt uw vrouwen
lief, zoals ook Christus de Kerk heeft liefgehad. » (Eph. 5/25) . Alle
vormen van menselijke genegenheid moeten, om waarachtig te zijn,
hun kracht en hun leven putten uit de éne bron der liefde Gods. Allen
zijn met haar verwant, allen dragen dan ook voortaan haar naam.
Natuurlijk blijven er verschillen, doch het zijn verschillende vormen
van het éne zelfde wezen : wij spreken van ouder-liefde, kinder-liefde,
echtelijke liefde, Gods-liefde, maar allen zijn zij liefde.
Het christendom, dat begon met naast het oude woord een nieuwe
naam te plaatsen, en tegenover het oude ideaal een nieuwe levensnorm (« Een nieuw gebod geef Ik u... » Joh. 13/34) , eindigde ermee
het oude naar het nieuwe te trekken, door het oude zelf van de nieuwe
werkelijkheid te doordringen. Zoals de christelijke genade geheel het
mensenleven doordesemde, zo omvatte voortaan de term der christelijke nieuwheid alle gestalten der liefde. De eros zelf werd een
vorm, waarin de agapè leefde.
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Dit was zijn verlossing, zijn herstel.
Immers het nieuwe gebod, dat Jesus aan de mensheid bracht, was
in wezen een oud gebod, dat bestaan had van de aanvang af (1 Joh.
2/8) . God schiep de mens. man en vrouw schiep Hij hem, en uit deze
schepping ontsprong de eeuwige toeneiging der geslachten, de bron
van immer nieuwe vruchtbaarheid. Alleen, in Gods plan was de eenwording van het vlees een middel tot en een uitdrukking van een
diepergrijpende eenheid, die twee mensen in geheel hun persoonlijkheid versmelten zou, in geest en lichaam, in denken, willen en voelen,
in geneugte en in smart. Een eenheid, die, omdat zij persoon en persoon verbond, de ander zou eerbiedigen in wat hem het meest eigen
is ; die zou weten te geven en te ontvangen ; die zijn hoogste geluk
erin zou vinden, de ander gelukkig te maken. Ons hart hunkert naar
liefde, omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God, die liefde is.
Zoals dus Gods liefdeleven gelegen is in de zalige schenking van den
Vader aan den Zoon en van den Zoon aan den Vader in de gloed
van den H. Geest, zo gaat het diepste heimwee van ons hart uit naar
de gave van onszelf. Volgens Jesus' woord is het voor den mens
« zaliger te geven dan te ontvangen ». (Hand. 20/35) . Zonder liefde
kunnen wij niet leven, maar alleen door onszelf in liefde aan een
ander te schenken, hervinden wij onszelf. In dit levenwekkend spel
van geven en ontvangen heeft ook de eros zijn plaats.
De tragiek van de zonde echter maakt, dat de zinnelijkheid haar
eigen, zelfstandige weg gaat. Niet langer is eros de dienaar, hij wordt
de meester. Lust en begeerte heersen. Blind gevoel en duister instinct
triomferen. Niet schenken, doch krijgen, en desnoods grijpen met
geweld wordt de wet, die de verhouding der geslachten bepaalt. De
ander wordt verlaagd en vertrapt tot een werktuig van eigen genot.
Geen wetten en normen bestaan er meer voor de drift, allerminst de
wet, dat geven beter is dan ontvangen. De ware menselijke liefde,
met haar milde gloed van trouw en eerbied en volkomen gave, wordt
gedoofd. Die toestand werd om zo te zeggen gecanonizeerd in de cultus waarmee een corrupt heidendom Eros huldigde als de oppermachtige beheerser van mensen en goden. Maar hiermee werd hij de tyran
en de gevangene van zijn eigen tyrannie. Van hem verwacht de mens
een geluk, dat hij zelf niet schenken, maar waarin hij slechts dienen
kan.
Jesus heeft hem bevrijd, door hem wederom te stellen op de plaats
die hem toekomt, als de dienaar der zuivere, volmenselijke liefde,
door de teugelloze opnieuw te onderwerpen aan de diepste wet van
het mensenhart, die de wet van Gods liefde is.
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Het is die overtuiging, waarvan onze taal de weerspiegeling is.
Niet alsof dit ideaal ooit geheel verwerkelijkt werd. Al is de christen
een nieuwe mens, toch roert zich in hem ook nog de oude Adam. Zelfzucht en zinnelijkheid dringen nog steeds naar de voorrang boven
de waarachtige, zichzelf wegschenkende liefde. Doch in ons taalgebruik spiegelt zich een ideaal, een idee, die norm en richting gaf aan
het streven. Het is de neerslag van een christelijke opvatting, die in
de gemeenschap leefde, hoe gebrekkig zij ook door de individuen
werd verwerkelijkt. God is liefde. En iedere menselijke min heeft
zich te schikken naar de wet dier liefde.
Intussen heeft zich in de gemeenschap echter een tweede wending
voltrokken. Zij is van het christendom vervreemd, en hoewel zij nog
spreekt in christelijke termen, het erfgoed van geloviger geslachten,
zij denkt en oordeelt niet langer volgens christelijke normen. Zo vernemen wij overal een ontwaarding ook van de naam liefde. In sommige milieus heeft het woord een geile klank gekregen. Wat eeuwenlang de hoge naam was voor die schoonste en rijkste bloesem, die
de zon van Christus wekte in de mensheid, dreigt nu de naam te worden van de oude begeerte, welke begerige zelfzucht, en daarom het
tegendeel van liefde is. Wat onder de naam van liefde wordt aangediend, is velal een storm van gevoelens, een instinctieve drift, vluchtig, grillig, goedkoop. Doch de liefde is sterk, hecht, getrouw, het
kostbaarst van alles wat wij geven en ontvangen kunnen. De oude
eros, door het christendom hersteld in zijn waardigheid van dienaar
der agapè, eist opnieuw de voorrang, die de mens en hemzelf onteert.
Ook wij christenen, die immers zelf nog ten dele oude mensen zijn,
blijven niet doof voor die stem. Wij ook kunnen vergeten, wat de
waarachtige liefde is en welke eisen zij stelt. Willen wij de liefde
redden, dan moeten wij ons verzetten tegen de ontwaarding van die
naam, waarin eenmaal het hoogste en edelste ideaal der christelijke
mensheid schitterde, dan moeten wij het vervullen van zijn oude,
rijke glans, door al wat zich als liefde aandient te toetsen aan het loflied van den apostel :
De liefde is geduldig, de liefde is goedertieren, de liefde is niet
afgunstig, niet pronkzuchtig, niet verwaand. Zij handelt niet onedel,
zij zoekt zichzelve niet, zij laat zich niet verbitteren, en rekent het
kwade niet aan.
Over onrecht is zij niet blijde, maar over de waarheid verheugd.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.
(I Kor. 13, 4-6).
12

Ontstaan en wezen
van impressionistische muziek
door Geer TELKAMP

C

Ultuurstromingen kan men niet met jaartallen afbakenen, daar
zij uit zichzelf evolueren, zoals de kleuren van een spectrum.
Slechts de man, die uit de verre geschiedenis tuurt, zal kunnen bepalen,
tot waar het ene ~isme overheerst en waar het andere de boventoon
kllijgt, maar in het ruime heden zijn wij als kleuters, die dwars over een
reusachtige regenboog klauteren. Het impressionisme is zo een bepaal~
de nuance (evolutie) van de hoofdkleur: romantiek. Het felle rood van
het romantische nachtvuur ving een zwak schijnsel van ver, bleek
morgenlicht, en eerst zij, die na ons komen, zullen de macht van het
vreemde licht kennen: een nieuwe kleur, een nieuwe stijlperiode. Wij
moeten dus het impressionisme vanuit de romantiek benaderen.
De romantische kunst was het levenslied van den jongen mens:
gedragen, meegesleept, machteloos in de hijgende ademtocht der pas~
sie. Mooi zijn die grote, eerlijke ogen, mooi, als de « Liebestraum »
van Liszt, of somber als de «Marche funèbre» van Chopin, en
enthousiast als de serenade van Tschaikovsky. De hartstocht jaagt
en zweept en zwiept in de symphonie pathétique (Tschaikovsky), en
herinner U slechts, hoe in de étude opus 10 n r 3 van Chop in uit het
heimwee van het eerste stuk de woede~opstand losbreekt en weer
machteloos terugvalt in de ontroerende heimweeklacht. Toen Liszt
dit stuk op een concert uitgespeeld had, vergat Chopin zijn situatie en
riep uit de stille zaal: «Ah, ma patrie I ». En beleef een moment het
onheilSpellende inleidingsthema van zijn beroemde revolutie~étude.
Over dit thema, als steeds dreigende ondergrond, breekt dan de wer~
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velwind van haat-doorzinderde, Poolse revolutie los. Dat is de gloedrode romantiek.
Dan scheert het eerste flauwe schijnsel van het vreemde licht over
het orchest van Wagner. De hoorns, de tuba's, de trompetten, de
pauken, de trommen, de bazuinen schallen nog de pure krachten van
het elementaire gemoed — gigantische orchesten waren het machtsmiddel van de Romantiek —, maar Wagner wist toch reeds een nauwere verbinding te leggen tussen zijn drama-figuren en de muziek.
Laten we ter verduidelijking de evolutie van absolute muziek tot
imprestionistische muziek in grote lijnen schetsen : de absolute muziek
drukt slechts de macht van de muziek zelf, de macht der tonen, klanken, rhythmen en dynamiek uit, zonder verbinding met een buitenmuzikale werkelijkheid. Waar het gevoel toch optreedt, is het als het
ware een reflex van de muziek in het gemoed, een niet vooropgezette,
niet vooraf gewilde associatie tussen gemoed en muzikale expressie,
maar het gevoel treedt niet op als leidraad van de compositie. In de
Romantiek wordt de gang der compositie juist wel bepaald door de
subjectieve passie : romantische muziek is de geschiedenis, een voortgesponnen expressie van een gemoedstoestand. De romantische opera
verbindt dus de toneelfiguren met een gelijktijdige geschiedenis van
het gemoed in de muziek. Maar de liefdesemotie bij de ene toneelfiguur wijkt in aard niet af van de liefdesemotie van een andere figuur,
noch de woede, de haat, of welke andere emotie ook. En in de zelfstandige (niet-toneel-) muziek spint de componist telkens een eigen
emotie uit, al of niet met een titel boven het stuk aangeduid.
Wagner legt dan een nauw verband tussen de individuele dramapersonen en de vertolking van hun gemoed in de muziek. De dichter
Wagner, die zelf zijn libretti schreef, gaf den componist Wagner reeds
zijn instructies : de drama-figuren zijn allen duidelijk onderscheiden
karaktertypen en niet meer een vrijwel toevallige collectie. Wagner
wilde het algemeen-menselijke uitbeelden in zijn typen en zocht daarom
zijn stof in de oude sagen, die nooit een individuele, maar steeds een
diep-menselijke inslag hebben (wat de reden is van hun onvergankelijkheid door de eeuwen) . Voorts verbond hij de passie van de figuur
op het toneel met de vertolking van die passie in het orchest door diens
eigen Leitmotive (muzikaal symbolisme) . Het was dus niet meer een
willekeurige liefde- of woede-passie, maar één, verbonden met het
onderscheiden type op het toneel. Dit bereikte hij door het karakter
van het bepaalde toneeltype motivisch vast te leggen binnen diens
muzikale passie-expressie. Zijn Leitmotiven zijn immers muzikale
aequivalenten van de karakters uit zijn drama's. Om dit rudimentair
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te illustreren : men kan zich een robuust, energiek motief indenken
in de forse klank van de hoorn. Wanneer het aequivalente karaktertype nu handelend optreedt, begeleidt het motiefje die persoon, het
is als het ware zijn schaduw in het orchest. Het worstelt zich van
het begin tot het eind door de muzikale passie van zijn meester heen,
het zit er in gesponnen. Dit geeft de muziek voor den toehoorder telkens het idee van : de muziek, de taal, het gemoed van dié persoon te
zijn, ook al hoort hij het motiefje niet analytisch. Ook zaken en begrippen verbond Wagner motivisch met de muziek. Toch blijft hij
romanticus.
Met Debussy wordt dan de grootste dichter van het nieuwe genre
geboren. De band van de doelbewuste gemoeds-associatie (Romantiek) en van de symbolische, karakterologische gemoeds-associatie
( Wagner) evolueerde bij hem tot een totale associatie met de geest
èn zijn situatie van de drama-figuur (opera) of met de geest, de atmosfeer, de ziel der dingen buiten hem (zelfstandige muziekstukken) .
Schreef de romanticus slechts van binnen uit, de impressionist
schouwt buiten zich, bijvoorbeeld in de natuur (« Le vent dans la
plaine » 3e prélude van Debussy) en de schoonheid ervaart hij in
dichterlijke ontroering. Deze ontroering onderscheidt zich essentieel
van het romantische gevoel : het romantische gevoel is een affect, dat
wortelt in de passie, die door de geest slechts wordt genoten ; de
impressionistische ontroering wortelt in de schouwende geest, die zich
zenuw-fijn reflecteert in het lichaam. Het is dus een in de hoogste
mate gedifferentieerd affect, terwijl de romanticus slechts de hoofdonderscheiding in verschillende passies kent. Anders gezegd : de impressionistische ontroering wisselt met de aandachtsrichting van de
geest, niet in sterkte op de eerste plaats, maar in timbre, terwijl het
romantische gevoel slechts de dynamische golvingen van de ruwe
(niet-gedifferentieerde) passie kent. Wij zullen ter verduidelijking het
muzikaal impressionisme benaderen uit de cultuur in letterkunde en
schilderkunst, want het bevat elementen van beiden.
Het impressionisme in de schilderkunst is een richting, die de eerste
indruk op het doek tracht te vangen. De schilder wordt verrast door
het wisselvallige, het plotselinge-dynamische, dat over het statische
heen zweeft, zoals het blinkspel van het licht, en zoals de kleurveeg,
die de wind over een landschap strijkt, of de sfeer, die momentelijk op
een gezicht ligt. Wat den schilder interesseert, is niet het statische, het
blijvende van wat hij ziet (dat wordt dan ook met opzet vervaagd) ,
maar juist de momentelijke, wisselvallige of plotselinge verschijningsvorm ervan.
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De componist nu ziet hetzelfde als de schilder, wordt dus op dezelfde
manier geaffecteerd door de sfeer, waarin de dingen verschijnen, en
drukt op een andere manier dat plotselinge affect, die subtiele ontroeringsreflex uit. De schilder vervaagt de absolute vorm en vangt de
typische verschijningsgedaante. De componist weet met bepaalde
klankzinnelijke beweging dezelfde sfeer te suggereren, en dit zowel
van het vizuele als ook, en natuurlijk op de eerste plaats, van het
auditieve en het bewegende.
Impressionistische muziek is dus steeds met een buiten-muzikale
realiteit verbonden, maar nooit concreet : de hoorder kan zich in vrije
fantasie over die werkelijkheid overgeven in die zin, dat hij al de
ervaringetjes uit zijn eigen herinneringen kan opdiepen, en als de
herinnering te kort schiet, uit zijn fantasie.
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Stel U een zeilschip voor. Uit het eerste motiefje (a) en het aan-hangmotief j e (b) kan iedereen iets horen, b.v. zoals ik : een rilling, die
door het zeil glijdt en daarachter een heel licht klappen van het zeil.
Uit de doffe, stoterige basnootjes (c) kan men het zachte, gedempte
stoten horen, dat men binnen in de romp kan waarnemen, zoals het
zwakke rukken aan de meertouwen, of het stoten van den buitenwand
in het water (de dompe echo van het klotsen) . Ieder kan daar echter
een andere voorstelling bij halen, of helemaal geen en dan slechts de
suggestie als « bekend » ondergaan, als iets vaags, dat in Uw herinnering zweeft ; iets, waarvan men zegt : « ja, dat is iets van een zeilboot ». Dat is juist de bedoeling van den componist : een reeks « ietsen
van een zeilboot » te suggereren. Verderop geeft de componist
glissando-achtige arpeggio's (een roets in lichte, vluchtige tonen) . Is
het de wind niet, die door de touwen roetst ?
Dan het element symbolisme : Het literaire symbolisme is een
romantisch idealisme ; het ziet de werkelijkheid als een uitwendige
gedaante van een diepere, slechts intuïtief voelbare realiteit ; er schuilt
een mysterieus leven achter de koude, nuchtere werkelijkheidsgedaante
der dingen « de ziel der dingen ». De zintuigen nemen dus slechts
symbolen van een niet-zintuigelijk-waarneembare realiteit waar. De
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literatoren willen nu met hun woorden en uitdrukkingen dat slechts
voelbare, dat in het waargenomene schuilt, suggereren. — Wij noemen
hier : Verlaine, Beaudelaire, Valéry en Appollinaire. De waarheid, die
m.i. in hun opvatting rust, zal eerst vol-stralend worden in het verhelderende bewustzijn, dat het God is, die in alles leeft. De dingen zijn
immers verstollingen van de Goddelijke ideeën. De schoonheid der
dingen ligt gespreid in hun sublieme, diepere waarde : dat is de immanentie van de Goddelijke Wijsheid, dat is : de Goddelijke Schoonheid.
Voelt de schouwer niet een aanranding van de schoonheid in de 'schorre vleugelslag en in de nijdige kraalogen van vechtende vogels ? : de
ideale orde, Gods Schoonheid, werd geschonden. Een landschap is
meer dan een aantal dingen, er leeft iets in.
Hoe vinden wij dit element nu bij Debussy ? Vooreerst in de Leitmotive-gedachte, die hij uit Wagners voorbeeld ontwikkelt. In de
muziek bij « Pelléas et Mélisande » vinden we drie figuren in symbolische motieven (geassocieerd aan hun karakter) vastgelegd. Dit is
niets nieuws, het kwam bij vele anderen reeds voor. Nieuw is, dat hij
de associatie tot het uiterste doortrekt : de persoonsmotieven hebben
geen vaste expressie, zij worden naar iedere zielstoestand van hun
meester zo gewijzigd, dat zij de corresponderende toon-expressie
krijgen. Achter het objectief hoorbare (motiefje) schuilt dus niet
slechts het statische karakter, maar ook het léven van dat karakter.
Wij beweren overigens niet, dat dit verschijnsel niet reeds eerder
voorkwam, zij het in een rudimentair stadium (Berlioz) .
Vervolgens zien wij andere soorten symbolistische trekken : De
wereld der Griekse oudheid vindt zijn symbool in de oude kerktoonaarden en modale harmoniek, die dus iets anders dan hun puur-muzi
kale waarde moeten suggereren (« Canope », « Danseuses de Delphe ») . De lydische kwart (overmatig) symboliseert iets vrolijks
(« l'Isle joyeuse ») . Ook de typerende voorliefde voor zachte nuances
(in timbre en dynamiek) , voor schemerduister (« Clair de lune »,
« Terrasse des audiences au clair de lune », « Nuages », « Parfums qui
tournent dans fair du soir » enz.) . Doch men bedenke, dat het hele
symbolistische verschijnsel in Debussy's muziek slechts bijzaak is ;
essentie is de boven omschreven impressionistische compositiewijze ;
wel staat het symbolisme in dienst van het impressionisme.
Tenslotte willen wij er nog op wijzen, dat de hoofdkleur : de Romantiek, het gevoel, in het Impressionisme is blijven voortleven, maar dan
niet als drijfveer van de compositie en als ruwe passie, maar als die
zenuw-fijne, subtiele reflex van wat de geest schouwt : de sfeer der
dingen. Het is dus het in hoogste mate gedifferentieerde gevoel als reflex.

FILMKRONIEK

Hei leven op hei witte doek.
door André VANDENBUNDER S. J.

D

IT is zeker : tussen de talrijke, onbeduidende, hopeloos-lege films, die
maar al te vaak de menselijke waarden denigreren, werden in het
afgelopen jaar veel werken van waarde vertoond. Welke daaronder als
meesterwerken moeten worden beschouwd heeft geen belang. In deze eerste
eeuw filmschepping telt alleen de stage opgang, decennia na decennia, met
zijn tasten en zoeken, vergissingen en inzichten, ontdekkiing van terreinen
en erkennen van tijdelijke of blijvende grenzen. Wie ook maar enigszins
boven de nivellerende massa-productie kan uitkijken ontkomt niet aan het
gevoel dat een nieuwe kunst naar alle kanten haar weg zoekt ; dat de
reeds gevestigde kunsten onder haar invloed komen en dat het leven zelf
in zijn vele uitingen een nieuwe kristallisatie-kern heeft gevonden. Deze
kroniek wil dan ook geen cataloog zijn. Nog minder een prijsuitdeling.
Geen volledigheid en ook geen afmeten van min of meer. Slechts enkele
overdenkingen nopens de meest bijzondere gegevens, situaties en probleemstellingen zoals deze zich thans voordoen en waarvan wij menen dat ze
langrijk zijn voor de film als kultuurfactor in onze samenleving.

Algemeen Overzicht
De kortste en enig-veilige weg naar de film blijven de werken. Maar dan
de topprestaties. Men kan betwijfelen of de merkwaardige creaties van de
laatste jaren in het bloeiende domein van de muziek, naar a antal en
innerlijke waarde, vergeleken kunnen worden met de beste producties der
zevende kunst. Toch is het niet zozeer de concert-bezoeker als wel de
cinephiel die klaagt over de banaliteit van de werken, die hij op enkele
uitzonderingen na, week na week moet ondergaan. De verklaring hiervoor
moet men in verscheidene factoren zoeken. Men bedenke slechts dat de
concertzaal over een repertoire beschikt dat zich over drie eeuwen uitstrekt.
De cinema moet het stellen met de productie der laatste jaren en met de
films die naar louter commerciële be rekeningen door de grote maatschappijen op de markt worden gebracht. In België is dit over het rijksgebied
80 %, in sommige delen van het Vlaamse land 90 % Amerikaanse waar !
Verder dient er ook rekening gehouden te worden met het feit dat de
selectie in de film niet op dezelfde manier kan geschieden als in de andere
kunsten. Voor één gedicht dat gedrukt wordt gaan er honderd de papiermand in. Voor de opvoering van één symphonie blijven er tientallen in de
schuif. Iedere film daarentegen, meesterwerk of mislukking, is op de eerste
plaats een kapitaal. Moet dus ook vóór alles, zo niet opbrengen, dan toch
de onkosten zien te dekken. De estheet moge het betreuren. De zakenman,
zonder wie de film in de huidige conjunctuur niet mogelijk is, kan er niet
aan ontkomen. Voorlopig moet men zich neerleggen bij de boutade van
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Jean -Georges Auriol : « Le premier état d'un film, c'est une affiche b.
Laten we de goede kant van de zaak eens bekijken. De vele mislukte films
maken de goede mogelijk, èn finantieel èn naar innerlijk gehalte. Zo niet,
dan stelt men aan de cineast eisen die men geen enkele kunstenaar oplegt.
Oefening baart kunst. Het geniale vereist veel geduld. Dit geldt voor iedere
schoonheidscreatie. Alleen met dit verschil, dat die oefening bij de cineast
millioenen kost en dat het geduld ook bij de betalende toeschouwer, lang
op de proef kan worden gesteld. In België zoeken zo elk jaar meer dan
zevenhonderd films hun weg van de schreeuwerige affiche naar de kunstschepping. Leggen we echter die cijfers bij elkaar : tachtig procent Amerikaanse productie en zeven honderd films dan kunnen we niet anders dan
blij verrast zijn een vijftiental werken van meer dan middelmatige waarde,
en dit in de meest verschillende domeinen, te kunnen opsommen. Weliswaar
werden verscheidene hierondergenoemde films slechts eenmaal vertoond en
voor een uitgelezen publiek. Andere mislukten in hun commerciële opzet of
werden slecht gelanceerd en moesten na enkele weken worden teruggetrokken. Toch wisten enkele ook het grote publiek te bereiken en de kloof
tussen kunstenaar en volk te overbruggen.
Zo denken we dan aan het meesterwerk van de Italia anse film, met al
zijn hoedanigheden en gebreken, Paisa ; aan Fallen Idol, Home of the
Brave, The Ambersons, werken gedragen door een innerlijk, sterk uitgesproken levensvisie ; aan Danse de Mort, met de bittere, sobere en snedige
montage in exi stentialistische stijl. Aan de twee werelden : Macbeth en
Hamlet, waarin Shakespeare eigenlijk op den achtergrond blijft en men
po sitie kiest voor of tegen Orson Welles, voor of tegen Laurence Olivier, en
via deze twee persoonlijkheden ook voor een levensinstelling. D aar zijn
ook de niet banale variaties op bekende thema's, die men scheppingen zou
noemen waren ze geen herinneringen : Oliver Twist, die Great Expectations
niet overtreft en The Passionated Friends, een amplificatie van Brief Encounter. Sfeer, zinnenstreling en poëzie in Une partie de campagne. En ook
dit jaar de gulle lach. Niet met de diepte en ietwat bittere levenswijsheid
van een Chaplin, maar toch wel iets verder reikend dan het onbezorgdkomieke van René Clair of de grimassen van de Marx-Brothers : La Parade
du Temps perdu en Jour de Fête. Twee aangename vergissingen in het ons
toegezonden pak van de Franse « films-noirs » -- Brighton Rock, Une si folie
petite Plage, werken vol van de drukkende levensatmosfeer die, naargelang
de grondinspiratie, verveling of wroeging heet taedium vitae of terugkeer
naar God. Tussen dit alles een diepe ontgoocheling : The Fugitive. Hoe kon
het anders I De film had alles voor zich. Vóór het draaien de roman van
Graham Greene. Onder de opname de ervaring en het talent van John
Ford. En bij de vertoningen de prijs van de O.C.I.C. Was het Amerik aans
kapitaal er nu maar niet geweest, dan had The Fugitive een meesterwerk
kunnen worden. In dit geval had alleen de League of Decency de toelating
nog moeten geven om Gods genade in de ziel van de gevallen priester te
laten zegevieren. M aar ook de levensvisie van de kristen romanschrijver
werd niet geëerbiedigd. Het gepeuter van welmenende doch kortzichtige
censoren maakte een katholieke film onmogelijk. Om dit onbegrijpelijke
te ontraadselen menen we in het verloop van deze bijdrage de lezers de
nodige elementen aan de hand te doen. Ondertussen zij het me vergund
,
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De productie in de voo rnaamste landen
Italië.
Er kan geen twijfel over best aan : Italië gaat voorop. Ononderbroken
heeft het ons werken van waarde gegeven : Caccia Tragica, Il Bandito,
Vivere in Pace, Paisa, Ossessione, Sotto il sole di Roma, Un giorno nella
vita, Ladri di Bicicletti, om slechts één werk van elk der grootste meesters
te noemen : De Sanctis, Latuada, Zampa, Rosselini, Visconti, Blasetti, de
Sica. Een fascinerende kracht gaat van die productie uit. Men zou ze
kunnen karakteriseren als : slordige fotografie van mensen die als geen
anderen het vak kennen, afwezigheid van vedetten om vóór alles de persoonlijkheid der spelers te benaderen, de onmiddelijkheid van het alledaagse
leven en liefst van de ellende, overtuigingskracht door de oprechtheid, overboord gooien van elk vooropgezet plan of te voren gewilde oplossing, een
meegaan in de blinde kracht van een wisselende lotsbeschikking. Men
ontkomt niet aan de indruk : een document wordt u hier onder de ogen
geschoven. De straten van Rome, de menselijke ziel, de grijnslach om de
lippen, het kleine volk, de traan in een angstig oog, de corruptie, de
geweldige mogelijkheden van het kwaad in een jongensziel, de kracht van
de goedheid ook. Dit alles, zoals het IS en zoals de mens dit instinctief
tracht te verbloemen. Dit neo-realisme zoals men het noemt, maakt thans
een crisis door. Hoe kan het anders ? Geheel zijn kracht ligt in de oprechtheid. De Italiaanse film heeft positie gekozen tegen de vormcultus en voor
een menselijke inhoud. Ze dient er alle consequenties van te aanvaarden.
Het probleem zien in het naakte gegeven, is een eerste stap. Wil de
menselijke geest echter zichzelf blijven dan moet hij in een volgend moment
een oplossing voorstellen. Eén Sciuscia is mogelijk, zelfs wenselijk. Maar
wat in Sciuscia-stijl volgt wordt van zijn menselijke inhoud ontdaan. Dit
is voor de Italiaanse film het critieke punt : het zuiver blijven doorklinken
van het menselijk getuigenis. Twee afwijkingen zijn mogelijk en doen zich
onophoudelijk voor. De slordige fotografie wordt een mode, de verwaarlozing
van rede en kultuur slaat om in misprijzen, het neo-realisme wordt een
manier van doen. Anderzijds de sterke bekoring, in het land van de opera,
terug te keren tot massa-tonelen, en de valse rhetoriek. Getuige : Blasetti's
Fabiola, die even eenparig bij h aar verschijning werd veroordeeld als zijn
vorige films werden geprezen, en die bovendien nog in menig katholiek
milieu werd afgekeurd.
Toch mogen we hopen dat de Italiaanse film in een creatieve richting
zal blijven evolueren. Daar staan borg voor de l ange degelijke voorbereiding
en vakkennis waarvan de huidige prestaties slechts een vrucht zijn ; de
krachtige ideologische en esthetische richting ook in diezelfde milieu's. En
het feit dat die meesters nog het grootste deel van hun leven vóór zich
hebben.
Engeland.
Buiten Italië is het moeilijk om van een school te spreken. Engeland
alleen vertoont in zijn leidende figuren zekere gemeenschappelijke filmische
inzichten en techniek. Het documentarisme dat Engeland de laatste jaren
in de filmwereld een eigen persoonlijkheid gaf werkt nog steeds na. De
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echtheid in eenvoud en soberheid blijft misschien de grondtrek van zijn
productie. Veel werken vallen er niet te noteren. Tussen de grote cineasten
geen enkele nieuwe naam. Twee films verdienen toch onze bijzondere
aandacht : Hamlet, meer om de problemen die het werk stelt, en om de
meest verschillende en tegenstrijdige reacties die het over de gehele wereld
heeft verwekt ; Fallen Idol om de innerlijke waarde, zowel naar filmische
gaafheid als menselijke inhoud.
Niemand wellicht heeft in zijn zuiver literaire werken een zo filmische
visie als Graham Greene. Niemand was wellicht ook meer aangewezen op
Carol Reed, wiens Odd man out van een sterke Franse invloed getuigt. Zo
ontstond dan de ideale samenwerking tussen de cineast en de Engelse
Mauriac. The Fallen Idol, in Nederlandse versie : Een kind klaagt aan,
werd de eerste weerlegging van de vooropgezette theorie dat twee kunsten
niet volwaardig kunnen samengaan. Het is een van die films waarin de vorm
zo'n gaafheid bereikt... dat de aandacht van de toeschouwer alleen door de
inhoud wordt geboeid. De wereld gezien door een kinderoog. Een kind dat
zonder er zich bewust van te zijn, zijn leven en zijn onschuld op het spel
zet. De bittere ervaring van het leven en van wat een dierbaar wezen, dat
men verafgoodde, in feite is. De eerste ontgoocheling ( Franse titel : Première Désillusion) bij de openbaring, dat de mensen niet goed noch betrouwbaar noch oprecht zijn, zoals men het zich had ingebeeld. De terugkomst
van de moeder waardoor alléén het kind en de samenleving zonder gevaar
elkaar kunnen ontmoeten. Deze film maakt een stem in het geweten van
de toeschouwer mondig. Het witte scherm wordt bij tussenpozen een scherp
verwijt, en het ganse werk : een kind klaagt aan ! Bobby Henry vertolkt
wondermooi de rol van het kind, hoofdpersoon van het werk bestemd voor
volwassenen.
Hamlet is niet op de eerste plaats een film. Het werd vóór alles een
geval. Stylistisch deed het de polemiek opflakkeren : toneel - film. Andere
factoren kwamen in de loop van het jaar het debat beïnvloeden. Cravenne
had Strindbergs Danse de Mort verfilmd, Jean Cocteau zijn Parents
terribles William Wyler, La Vipère en Orson Welles Macbeth. Ieder van
deze cineasten had langs eigen weg hetzelfde probleem benaderd en de
feiten die zich aldus opstapelden dwongen de critici tot een meer genuanceerd oordeel. Men moet tenslotte tot het inzicht komen dat het theater
evengoed als een bergstreek of een fait-divers de stof kan uitmaken voor
een film, zo dit maar in eigen taal wordt omgewerkt. Om tot Hamlet terug
te keren : twee uiterste posities werden ingenomen. Michel de Saint Pierre
ziet er vooral een innerlijk drama in. Het meest universele in Shakespeare
vindt op het scherm een nieuwe uitdrukking. Jean Fayard aarzelt zelfs niet
te beweren dat het theater van Shakespeare pas zijn volle ontwikkeling
kent in de cinema. Lijnrecht daartegen staat het nuchtere oordeel van
Eric Hénin « Hamlet ou le théá tre en conserve ». Tussenin, een hele gamma
van opinies. Ons lijkt de formulering van Théodore Louis het dichtst bij de
vdaarheid te komen : de meest volmaakte toneel-documentaire die tot
hiertoe werd bereikt. De visie op het stuk blijft die van een theaterregisseur.
Alleen kan de film meer uitbeelden, het theater breder uitbouwen, de indruk
van waarachtigheid in het decor beter weergeven. Het accent slaat op het
decor, zodat de diepte er misschien iets of veel bij heeft ingeboet.
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de tijdgenoten van Shakespeare, gelooft niet alleen in de geesten, maar hij
gelooft zelfs dat de duivel zich als schim kan vermommen. » Wat er ook
van zij, en de studie van John Ashworth lijkt ons historisch het best
gefundeerd, de rol van de schim conditioneert de opvatting van het stuk.
Het blijkt nu wel, dat de verschijning van de geest in de film niet de
centrale plaats heeft. Welke verklaring daarvoor gevonden ? Liever dan
esthetische beschouwingen en nieuwe hypothesen brengen we een derde
document in het debat : een verklaring van Alan Dent, de scenarist van
Hamlet. Ondervraagd naar enkele tekorten in het werk van zijn meester,
antwoordde hij onder meer : « De schim had meer tot haar recht moeten
komen. De scènes met de geest werden trouwens de allerlaatste dagen
gedraaid en in volle haast, want we moesten plaats maken in de studios.
Olivier die hier komische effecten vreesde en het belachelijke wilde vermijden, heeft niet de tijd gehad om alle mogelijkheden die de camera biedt,
hier te benuttigen. »
Hamlet is onafgewerkt ! Het bijzonderste wellicht... ontbreekt !
Frankrijk.

Frankrijk kende dit jaar deze eigenaardigheid dat vele van de meest
vooraanstaande filmen eerst in de provincie werden vertoond. De zalen van
Parijs zaten maandenlang volgepropt met Amerikaanse productie. De
werkeloosheid in het filmbedrijf is zeer groot. De Franse film wordt niet
alleen verdrongen op de vreemde markten maar zelfs op eigen bodem. De
grote vraag is of de Franse film de crisis zal te boven komen zonder haar
vrijheid te verliezen. De grote cineasten, Delannoy uitgezonderd, produceren
weinig. Dit vindt voor een gedeelte zijn verklaring in de onafhankelijkheid
die dezelfde cineasten opeisen. Zij kiezen het scenario en beslissen over de
keuze der spelers. Daar deze films dan ook niet altijd commercieel beloven
te zijn, warden niet gemakkelijk de nodige kapitalen gevonden.
Maurice Cloche is de laatste jaren duidelijk als katholiek cineast op de
voorgrond getreden. Zijn bedoeling is de katholieke levenshouding in zijn
werken uit te beelden. • Monsieur Vincent werd in alle milieu's overal ter
wereld een succes. Of de film katholiek is van inspiratie, ik zeg niet van
bedoeling, kan betwist worden. Vooraanstaande critici, zowel katholieke als
andersdenkenden, hebben het ontkend. Ook de historische reconstructie, en
dit op belangrijke punten, is niet steeds te betrouwen. Filmisch echter is
het een goed werk en bepaalde sekwensen zullen blijven. Docteur Laënnec
was geen stap vooruit. Integendeel. Het heeft het publiek ontgoocheld. Zijn
volgende film wordt het leven van Isaac Jogues, martelaar bij de Roodhuiden : « Ondessonk ». Daarop zal nog een sociale studie volgen La Cage
aux Filles, die het probleem van de misdadige vrouwelijke jeugd wil
behandelen. « Dit werk zegt, de auteur, zal niet voor de naakte waarheid
terugschrikken. Vrijheid van uitdrukking betekent niet losbandigheid. Men
kan in een film alles zeggen zo men maar rekening houdt met de millioenen
toeschouwers. Daarom eis ik voor de christen cineast vrijheid van uitdrukking en volledige onafhankelijkheid op. »
In het ernstige genre is « Une si jolie petite plage » van Yves Allégret de
best geslaagde film van het jaar. Het heeft de kenmerken van een meesterwerk ; soberheid, eenvoud in dialoog, actie en decor, poëtische vormgeving
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opgelegd schema. Het principe blijft : niemand kwetsen, iedereen behagen.
Dus geen gedachten. Technische vernieuwingen zo laat mogelijk invoeren.
Iedere geslaagde film zoveel mogelijk broertjes en zusjes geven. Sex-appeal
en nog eens sex-appeal. Bestsellers als scenarios. Speciale filmen voor het
binnenland en voor de uitvoer. De lezer zie hierin geen karikatuur, maar
de noodzakelijke gevolgen van een Film die vóór alles een industrie is.
Wyler, wellicht de meest onafhankelijke van de Amerikaanse cineasten,
verklaarde aan Alexandre Astruc « Zij die het hoogst hebben gemikt leggen
er zich tenslotte bij neer hun brood te verdienen. We draaien dan maar
Western en psychologische comedies. » Het gebeurt toch dat het zuiver
filminstinct het haalt. Het psychologisch Home of the Brave en vooral de
Western Oxbow-Incident zijn twee meesterwerken die zich plaatsen in de
rij der grote films.
Europa moge dan misprijzend op Amerika neerzien, toch zal het haar
eeuwig dankbaar blijven om Orson Welles, die de laatste tijd een der
onzen is geworden. Gaven wij een halve eeuw geleden niet Chaplin aan
Amerika ? Zijn Macbeth werd slechts in drie steden vertoond en voor een
zeer beperkt publiek, Venetië, Parijs, Brussel. Gide verliet de zaal, « en
claquant les portes. » De oververfijnde cultuurmens stond voor een barbaar.
Inderdaad het eerste half-uur is men ontstemd. Een nieuwe taal. Een
barbaar die een camera in de hand houdt. Een barbaar die u eerst verplicht
alle vooropgezette wetten van filmaesthetica te vergeten, als carnaval-tooi
af te gooien, en tot de bronnen teruggaat. Na een uur is men gewonnen.
Dit is film. Niet een op celluloïed brengen van toneel in optimale opvoeringscondities zoals Hamlet, maar een zien, een aanvoelen, een rhythmisch
bewogen meeleven van de camera met de zielsconflicten en heel de culturele
achtergrond. Bij Orson Welles wordt het toneel van Shakespeare zo sober
als een stuk van Racine. Bij Olivier wordt het een super-productie. Orson
Welles heeft nooit een artikel geschreven over het conflict theater-toneel.
Hij heeft het opgelost. Met Citizen Kane is zijn Macbeth als wij ons niet
vergissen, een werk dat de volgende generaties zal beheersen. Technisch
zitten deze twee werken vol nieuwe filmvormen waarop we hier jammer
genoeg niet kunnen ingaan. Ook voor de gedachten en de esthetiek vindt
men hier een stellingname die cineasten en critici tot bezinning brengt. Zij
sluit een veroordeling in van een groot deel der huidige Amerikaanse avantgarde. De meest karakteristieke bladzijden uit het recente, opzienbarende
werk van André Malraux, vinden in Citizen Kane en Macbeth een nieuwe
bevestiging. « Met Macbeth heb ik voor de eerste maal de uitdrukkingsmiddelen van de film met volle kennis van zaken aangewend. De uitsluitende
bekommernis om de vormgeving is in alle kunsten een teken van verval.
Voor mij is de film bovenal een voertuig voor gedachten. Geen ballet !
De centrale idee van Macbeth is niet, zoals men vaak gelooft, de ondergang
van een man door de mateloze ambitie van een vrouw ; het is de opstand
tegen het Christendom van het heidense Schotland gesymboliseerd door
de heksen. »
Men kan het natuurlijk oneens zijn met Orson Welles. André Cavens
heeft die moed, doch daarbij de eenvoud om te bekennen : « Maar één
nuance scheidt de filmische opvatting van Orson Welles en Olivier : het
genie. » Misschien dat dit getuigenis nog het meest juiste en het schoonste is.
.. .
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E « Adviserende Vergadering » of het « Euro peesch Parlement » heeft op
8 September zijn eerste zitting te Straatsburg beëindigd. Deze precaire
poging Europa tot een nauwere eenheid te maken, is niet volkomen
vruchteloos geweest. Van betekenis is, dat deze Assemblée haar zelfstandigheid tegenover de Raad der Ministers geconsolideerd heeft en dat haar
« aanbevelingen » in de verschillende volksvertegenwoordigingen ter sprake
zullen worden gebracht. Verder is vastgelegd, dat een supranationaal
Gerechtshof zal optreden voor de bescherming van de rechten van de mens.
De rapporteur der juridische commissie, Teitgen, had een twaalftal mensenrechten, die beschermd konden worden, voorgesteld. Bij de bespreking ervan
kwam het ideologisch verschil tussen de verschillende stromingen om de
hoek kijken. Met 43 tegen 40 stemmen werd het voorrangsrecht der ouders
op de opvoeding van hun kinderen en het recht van eigendom geschrapt en
naar de juridische commissie teruggezonden. Deze punten kunnen echter
eerst bij de volgende zitting opnieuw in behandeling komen. Met voldoening
sloot de voorzitter Spaak de bijeenkomst, verklarend dat « deze dag een
belangrijke datum is geworden in de geschiedenis van Europa en dat het
bewijs voor de mogelijkheid van de Verenigde Staten van Europa geleverd
is. »
Eveneens op 8 Sept. had te Bonn de eerste bijeenkomst plaats van de
nieuw gekozen Bondsdag. Tot voorzitter werd gekozen de christen-democraat, Dr Erich Koehler, die de hoop uitsprak, dat het West-Duitse
parlement vroeg of laat een parlement voor geheel Duitsland zou worden.
Hij betuigde dat Duitsland met hoofd en met hart aan Europa wilde
medewerken, dat het Duitse volk niets liever dan de vrede wenste en hij
hoopte dat een nieuw Duitsland van recht en rechtvaardigheid zou mogen
verrijzen. Op 12 Sept. had de verkiezing plaats van de Duitse Bondspresident. Overeenkomstig de grondwet namen naast de 402 gekozen
afgevaardigden, nog 402 vertegenwoordigers van de 11 aangesloten Lander
aan deze keuze deel. Bij tweede stemming verkreeg de vrije democraat,
Theodor Heuss, met 416 tegen 312 stemmen de absolute meerderheid op
zijn tegencandidaat, de socialist Schumacher. Als onverdacht tegenstander
van Hitler en zijn regiem geniet Heuss het vertrouwen van het buitenland.
De Rijkskanselier, Adenauer, vormde een coalitie-regering, bestaande uit
leden van de C.D.U., de Vrije Democraten en de Duitse Partij. Van de
veertien portefeuilles viel er één ten deel aan de bekende Jacob Kaiser, op
wien als minister van Duitse Zaken, o.a. de taak rust met de Sovjet-zone te
onderhandelen. In zijn regeringsverklaring toonde zich de Bondskanselier
vriendelijker voor Frankrijk dan voor de Sovjet. Wat de Oost-zone betreft,
verklaarde hij, dat onder geen enkele omstandigheid Duitsland zich zou
kunnen neerleggen bij de bezetting van deze gebieden door Rusland en door
13
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Polen. Hij kwam op tegen de onderdrukking, waaronder de Duitsers te
lijden hebben en tegen het uitwijzen van zijn landgenoten uit de door Polen
bezette districten en eiste de terugkeer van millioenen krijgsgevangenen,
die in de Sovjet-Unie worden vastgehouden. Ten opzichte van Frankrijk
wees hij op de noodzaak van vriendschap tussen beide landen en hij erkende,
dat Frankrijk economisch zeer veel belang had bij het Saargebied, dat
echter in vrijheid over zijn eigen toekomst zou moeten beslissen. Omtrent de
binnenlandse toestand deelde hij mede, dat de « zuivering » beëindigd was
en dat de regering amnestie zou overwegen voor vergrijpen tijdens de oorlog
gepleegd. Vooral met de eerste uitlating van de kanselier over de Sovjet
was de communistenleider, Max Reimann, het niet eens. Hij beweerde,
dat Adenauer een koloniaal bestuur onder buitenlands gezag voerde en dat
de grenzen, door de Sovjet eigenmachtig getrokken, « grenzen des vredes »
waren. Van uiterst rechts maakte Ewers een aantal misplaatste opmerkingen. De verwarring werd nog intenser, toen plotseling twee pas uit Russische
gevangenschap teruggekeerde soldaten, geen afgevaardigden, die op raadselachtige wijze in de vergadering waren doorgedrongen of toegelaten, van
hun trieste ervaringen in de kampen van zwijgzaamheid een relaas aflegden.
Met grote moeite slaagde de voorzitter er in het tumult te bedaren. Een
« raad van Ouderen » zal trachten te achterhalen, hoe deze ondemocratische
onregelmatigheden zijn ontstaan en middelen beramen om deze te voorkomen.
In Tsjechoslowakije is de kerkvervolging op volle toeren. De primaat,
Mgr Beran, staat dag en nach onder strenge bewaking en mag zijn paleis
niet verlaten. Mgr Matocha, die in waardigheid op hem volgt, verkeert in
ongeveer dezelfde toestand. Van de overige geestelijken werd een loyaliteitsverklaring gevorderd met het uitzicht, dat hun salaris verhoogd zal worden.
Regeringsagenten verlenen dispensaties en verrichten functies, die uitsluitend
aan de Kerk zijn voorbehouden. In de seminaries moeten lezingen gehouden
worden om de seminaristen beter in te lichten over de aard van een
volksdemocratie. De minister van Justitie, Cepicka, schoonzoon van Gottwald, zal zijn best doen om de godsdienst een « progressief » en niet een
reactionnair onderdeel van het leven te maken. Met andere woorden : de
Kerk moet een gewillig instrument worden in handen van de staat. Tegen
dit streven heeft niet alleen Mgr Beran zijn waarschuwende stem doen
horen. Alle overige Tsjechoslowaakse bisschoppen, te Trnava bijeengekomen,
hebben een scherp memorandum aan de regering gericht, waarin zij zich
bezorgd tonen over de schismatieke, door de regering geïnspireerde « Katholieke Actie ». Zij verlangen, dat de regering terugkomt van haar vervolgingspolitiek. Zij kunnen slechts trouw aan de staat beloven, als de godsdienstvrijheid gewaarborgd en het pauselijk gezag in kerkelijke zaken erkend
wordt. Ook de lagere geestelijkheid weigert in te gaan op de verleiding.
Zij heeft voor het grootste deel verklaard, dat zij haar kerkelijke bediening
slechts zal aanvaarden uit handen van een vrijelijk beslissende kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleder. Katholieke lekenonderwijzers hebben doen weten,
dat zij wat het godsdienstonderwijs op de scholen betreft, zich niet zullen
onderwerpen aan de jurisdictie van de regering.
De Algemene Vergadering van de V. N. hernam op 20 September haar
werkzaamheid. Van de acht punten, die zij op haar agenda heeft staan, zijn
de meest actuele : het toezicht op de atoomenergie, de internationalisatie
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van het bestuur over Jerusalem met de bescherming der heilige plaatsen en
de mensenrechten in Bulgarije, Hongarije en Roemenië. De mededeling van
Truman, dat in de Sovjet-Unie een atoomexplosie heeft plaats gehad, heeft
over een groot deel van de wereld een paniekstemming gebracht. Alsof er
niets aan de hand was, sprak Visjinsky bijna tegelijkertijd in de V.N.vergadering over het onvoorwaardelijk verbieden van atoomwapens, zonder
zich voor zijn land bereid te verklaren zich aan een internationale controle
daaromtrent te onderwerpen. Het persbureau « Tass » gaf toe, dat Rusland
sedert 1947 een atoomwapen heeft, er bij voegend : « er is niet de minste
reden tot ongerustheid ». Men kent echter de waarde van zulke verzekeringen, wanneer zij uit de Sovjet komen. Dezelfde regering immers ontkende,
dat de mensenrechten in haar satellietstaten geschonden werden, hoewel de
berichten, die uit deze landen doorsijpelen duidelijk het tegendeel demonstreren. Bevin demaskeerde de Sovjet-huichelarij met de woorden : « Geen
land heeft met groter succes zijn imperialistisch beleid onder een nieuwe
vermomming uitgevoerd dan de Sovjet-Unie. In de onderstebovengedraaide
taal der Sovjet-diplomatie betekent democratie de dictatuur van de communistische partij, godsdienstvrijheid vervolging en burgerlijke vrijheid het
bewind van de geheime politie. » En wat de verhouding tot Tito betreft,
klaagde de Zuid-Slavische minister van buitenlandse zaken, Ed. Kardelj,
het K re mlin aan, dat het tussen 1 Juli 1948 en 1 September 1949 219
grensincidenten had uitgelokt om onrust en beroering in zijn land te
verwekken. De vredestaal, die Moskou spreekt loochent het in zijn daden.
De spanning tussen deze landen is verergerd doordat Moskou het verdrag
van vriendschap en samenwerking van 1945 heeft opgezegd.
Een gevolg van de bekendmaking omtrent de Russische atoomexplosie
is geweest, dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van zijn dwaling
is teruggekeerd en zijn korting op het militaire hulpprogram voor de leden
van het Atlantisch Pact heeft ingeslikt. Het bedrag van 1,314,010,00 dollar,
oorspronkelijk door Truman voorgesteld, blijft ter hunner beschikking.
Een niet minder onaangename verrassing dan de atoombom was de
mededeling, die Sir Stafford Cripps 18 Sept. aflegde, dat Engeland met
30 / % tegenover de dollar devalueerde, een besluit, dat noodgedwongen
door alle sterlinglanden onmiddellijk werd nagevolgd. Churchill verweet in
het Lagerhuis, de regering, dat zij een voortdurend financieel wanbeheer
had gevoerd door in vier volle jaren 16 milliard pond sterling uit te geven,
wat zeker viermaal te veel was. Evenmin kon hij bewondering hebben voor
de wijze, waarop deze waardevermindering tot stand was gekomen : « over
de andere landen was ruwweg heengelopen en zij zijn ternauwe rnood
geraadpleegd ». De Labourmeerderheid stond echter achter Cripps en de
motie van wantrouwen, door de conservatieven ingediend, maakte geen kans.
NEDERLAND

Van de Conferentie in Den Haag is qua « Ronde Tafel » nog niets terecht
gekomen. Aan besprekingen was geen gebrek, maar zij geschiedden in
commissies, subcommissies, afdelingen en hoofdzakelijk in informele bijeenkomsten van de prominente leden der delegaties. Het zwaartepunt lag in
het verschil van opvatting over de toekomstige Unie. Zal zij een « zware »
of een « lichte » moeten worden ? Verder in de regeling der economische en
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monetaire gevolgen, die na de souvereiniteitsoverdracht zullen intreden.
Van Nederlandse zijde wil men de consequenties tijdig onder de ogen zien
en vastleggen. Van Indonesische zijde zijn deze zaken bijkomstigheden, die
met verloop van tijd vanzelf hun oplossing zullen vinden. Om na drie
weken praten uit de impasse te geraken besloot de Centrale Commissie op
17 en 18 September een ongedwongen bijeenkomst te houden op een plek,
die meer vergezichten bood dan het Nederlandse polderland, waar men
tevens door geen journalisten kon worden lastig gevallen. Daarvoor was
uitgekozen het prachtige hotel, gelegen op de historische citadel van
Namen. Als resultaat van deze informele besprekingen werd een « bevredigende vooruitgang » bekend gemaakt. Na de terugkeer van de Centrale
Commissie in Den Haag togen de drie delegaties aan het werk en werden
het, juist een maand na opening van de R.T.C., op 23 September eens over
het karakter van het Uniestatuut, over de positie en de functie van het
hoofd der Unie, over de taak en de samenstelling van de conferenties van
de ministers der deelstaten, welke op geregelde tijden zullen worden
gehouden, over de taak en de samenstelling van het Hof van Arbitrage
van de Unie en over het contact en de geregelde samenwerking tussen de
parlementen van de deelgenoten. Hoe deze vijf punten formeel zijn vastgelegd, daarover is thans nog geen officiële mededeling verstrekt. Volgens
een waarnemer, zou de functie van het hoofd der Unie bestaan « in een
bepaalde rol » bij het totstandkomen van de besluiten der conferenties van
ministers en bij de benoeming van de leden van het Hof van Arbitrage.
De ministers zouden slechts bij eenstemmigheid kunnen beslissen en er
zou een gelijk getal ministers zijn van beide zijden. Zij zouden slechts die
onderwe rpen kunnen bespreken, die als van gemeenschappelijk belang
worden geacht, nl. samenwerking inzake buitenl andse betrekkingen, defensie,
financiën, alsmede onderwerpen van economische en culturele aard. De
reactie in Indonesië was niet zodanig als men zou verwacht hebben. Sukarno
ontkende, dat te Namen een overeenkomst was bereikt. Hij beschouwde
het daar behandelde meer als een « meeting of minds ». De plotselinge
overkomst van Palar, die te Lake Success de grote tegenstander van Van
Royen was geweest, voorspelde weinig goeds en de eerste woorden, die hij
te Schiphol sprak, getuigden van een zeer beperkt optimisme. Internationaal,
zo herinnerde hij, staan wij sterk. De basis van de R.T.C. is een « complete
transfer ». « Mijn indruk is, dat het streven van Nederland door druk van
haar (sic) zijde bij de besprekingen over de financieel-economische problemen gericht is op het bereiken van een gecamoufleerde souvereiniteit over
Indonesië. Wij zullen dit ten sterkste afwijzen en mijn standpunt is het
standpunt van onze delegatie ». Deze onvriendelijke woorden bewijzen, dat
het door Nederland gegeven vertrouwen niet op dezelfde wijze beantwoord
wordt.
In hoeverre de « waardevolle belangen » der minderheden, de bewoners
van de Minahassa, de Molukken en Timor, die buiten de vorming van de
R.I.S. wensen te blijven, behartigd zullen worden, is onduidelijk. Blijkens
een bijeenkomst 19 Sept. in « Musis Sacrum » te Arnhem zijn deze getrouwen niet gerust over hun toekomstig lot.
Op 20 September opende H. M. Koningin Juliana de nieuwe zitting van
de Staten-Generaal met een troonrede, die allesbehalve opwekkend was.

POLITIEK OVERZICHT

197

Dat de begroting voor de eerste maal sinds de wereldoorlog sluitend is, zou
voldoening kunnen wekken, als niet tevens gewaarschuwd werd, dat de
uitgaven en de dekkingsmiddelen op een abnormaal hoog niveau lagen.
De N.R.C. typeert dan ook deze woorden, als een appèl van de regering
aan ons volk om de tanden op elkaar te zetten. « Moge het door de nodige
zelftucht aan deze oproep gehoor geven, in het besef dat inderdaad ons
volksbestaan op het spel staat. »
K. J. D.
1.10.49
BELGIE

De Heer Eyskens werd in de voorbije weken door de ironie van het lot
niet gespaard : hij, de sociaal-denkende, werd genoopt na zoveel jaren
opnieuw aan te knopen aan de traditie van de Katholiek-Liberale ministeries
uit de periode 1918-1940 ;hij, de besliste verdediger van de muntstabiliteit,
zal voortaan in één adem worden genoemd met Jaspar en Van Zeeland,
aan wie de ontwaarding van de munt zich respectievelijk in October 1926
en in Maart 1935 heeft opgedrongen.
De huidige devaluatie onderscheidt zich evenwel van de voorgaande,
onder meer door het feit dat het kan betwijfeld worden, of ze zich ditmaal
inderdaad hééft opgedrongen. Van technisch standpunt gezien, heel zeker
niet. Van een economisch standpunt uit
ware de politieke constellatie
een andere geweest
wellicht ook niet : een druk op de binnenlandse
prijzen had evengoed een verlaging v an onze prijzen bij de uitvoer, dientengevolge de garantie van onze concurrentiemogelijkheden, kunnen teweeg
b rengen. Met de liberalen aan het bewind kon zulk een politiek niet eens
overwogen worden, zodat met de liberaal als partner alleen de devaluatie
overbleef. « En réalité, la dévalutation du franc beige n'a rien de dramatique » aldus de chroniqueur wiens beschouwingen wij tot de onze maken 1
- « Mais elle traduit un principe dangereux, celui du retour offensif du
régime capitaliste ». Hieraan dient evenwel toegevoegd, dat de bewuste
heropflakkering van het kapitalisme aan de socialistische kleinmoedigheid
- of was het socialistisch machiavellisme ?
in Augustus j.l. te wijten is.
Al de gevolgen van de onverhoedse ontwaarding van het pond sterling,
die gerust een financieel Duinkerken mag genoemd worden, zullen niet even
slecht zijn. Zo wordt b.v. gehoopt, dat de diepe devaluatie van de gulden,
die het pond sterling in zijn lot heeft gevolgd, de betalingsmoeilijkheden
van Nederland met de B.L.E.U. in een niet onaanzienlijke mate zal reduceren. Ook werd te den Haag reeds op 5 October een overeenkomst geparafeerd, krachtens welke de Benelux-Voorunie met terugwerkende kracht op
1 October in werking zal treden. Dientengevolge zal 30 % van het goederenverkeer vrijgemaakt worden, terwijl, wat betreft de uitvoer van textielwaren
naar Nederland en de invoer van landbouwproducten in België, een beperkt
protectionisme zal gehandhaafd blijven. Het ware voorzeker onvoorzichtig
geweest, op de eis van het F.I.B. (Verbond der Belgische Nijverheid) in
te gaan : « onmiddellijke, algehele en wederzijdse vrijmaking van het
goederenverkeer », zolang het vrije intereuropese ruilverkeer en de vrije
omwisselbaarheid der munten niet zijn hersteld. België werkte bijgevolg
1. 4
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198

POLITIEK OVERZICHT

niet slechts voor Europa in het algemeen, doch meer bepaald reeds voor
Benelux, toen het in uitvoering van de beslissingen van de E.O.E.S. (13
Augustus) , een lijst van goederen indiende, voor welke het aan de andere
leden van de organisatie een systeem van vrije invoer toestaat ; te meer
d aa r het bovendien bepaalde
in tegenstelling tot de overige leden der
E.O.E.S.
dat het voornemens was, « zonder het resultaat der onderhandelingen met het oog op het vastleggen van een wederkerigheid af te
wachten, het stelsel van de vrije invoer (...) toe te passen van de iste
October af en voor een tijdsbestek van zes maanden. » (Persconferentie
van Minister Duvieusart op 30 September) .
De wederopbouw van Europa wordt helaas meer in één vóóroorlogse dan
wel in een naoorlogse psychose voortgezet. Op 17 September kwamen de
ondertekenaars van het Atlantisch Pact te Washington bijeen, onder het
voorzitterschap van Dean Acheson. Zij keurden de afbakening van de vijf
verdedigingsgebieden goed. Men weet dat de generale staf uit vertegenwoordigers van de U.S.A., het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bestaan
zal, met uitsluiting van vertegenwoordigers der kleine mogendheden. De
man in de straat en wij hopen het ten minste de Minister van
Landsverdediging, zullen dit niet zo vanzelfsprekend achten als luitenantgeneraal Baele, hoofd van de Belgische Generale Staf ! De groten en
middel-groten hebben reeds te veel blijken van een niets ontziend egoïsme
gegeven, dan dat de kleinen ze volledig zouden kunnen vertrouwen. Omtrent
hun aandeel in de « military aid » verkeren België en de overige ondertekenaars van het Atlantisch Pact nog steeds in de onzekerheid. Het totaal
moet immers nog in de U.S.A. door een gemengde commissie Kamer-Senaat
bepaald, vooraleer het door het Congres zal goedgekeurd worden.
Er werd, voornamelijk in de Vlaamse pers, veel te weinig aandacht
geschonken aan de publicatie van het groots opgevatte « Tienjarenplan voor
de Economische en Sociale Ontwikkeling van Belgisch Congo » 2 Dit
merkwaardige document bevat eerst een inventaris van hetgeen België op
eigen krachten in de Koloniën pardon : in zijn overzese gebieden !
tot stand heeft gebracht ; het stippelt verder de lijnen uit van de politiek
die in de komende jaren dient gevolgd ; het zal bovendien van groot
belang zijn bij de besprekingen die België voeren zal om te genieten van
de Marshalicredieten, die geprojecteerd zijn, om de gebieden van overzee in
Afrika voor de beschaving verder open te zetten (Reuterbericht van 7
September) .
Ondertussen zijn de politieke partijen opnieuw wakker geschoten. De
liberalen, die het veelvuldigst samenkomen, slagen er blijkbaar niet in,
onderling over een oplossing van het Koningsprobleem tot een accoord te
komen, en zij er voornamelijk op uit om tijd te winnen... tot na het intekenen
op de staatslening ? Om zich daarna aan hun lichtzinnige verbintenissen
inzake vermindering der belastingen te onttrekken, vooraleer ze in de
begrotingen te moeten becijferen ? Ook om een scheuring, naar aanleiding
an de stemming over de volksraadpleging te vermijden ? Het nationaal v
comité van de C.V.P. is op 30 September eveneens samengekomen, voornamelijk om de economische en financiële toestand te onderzoeken. Van
zijn kant heeft het Bureau van de socialistische partij, naar aanleiding
.

2. Brussel, a Les éditions De Visscher », 1949.
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van de aanhoudende geruchten, als zou de B.S.P. bereid zijn in de regeringsverantwoordelijkheid te delen, naar de beslissing van de hoogste partijinstantie verwezen, en verklaard, dat de partij bij haar ongewijzigd
standpunt bleef.
Dit belet evenwel de Heer Eyskens niet, het debat over de volksraadpleging zorgvuldig voor te bereiden. Hij spant zich in, onder meer door
gesprekken met parlementsleden en politici uit de drie nationale partijen,
met in het vooruitzicht ook een bezoek aan Pregny, om de goedkeuring van
het zeker nog aan te vullen want slordig opgesteld voorstel Struye te
verzekeren.
6 10-'49
Th. L.
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Het Communisme in de Verenigde Staten
Het communisme van de Verenigde
Staten dankt zijn ontstaan onmiddellijk aan Lenins revolutie. Terwijl
het in 1919 slechts enkele aanhangers
telde, groeide dit aantal tot 10.000
in tien jaar tijd. Van katholieke zijde
werd er aanvankelijk weinig aandacht aan geschonken, maar reeds
in 1930 was er sprake van om in de
katechismus van Baltimore een
hoofdstuk over het communisme bij
te voegen.
Heden is het overal doorgedrongen.
Twee jaar geleden zei Edgard Hoover, directeur van het federaal bureau voor onderzoek, dat er reeds
74.000 communisten waren in de V.S.
En ze zijn gevaarlijk, voegde hij er
aan toe ; overal drongen zij binnen,
in de bioscoop-industrie, in de radio,
in de journalistenwereld, in de werkliedenorganisaties. (Rede gehouden
voor het House of Representative
Sub-committee te Washington) . Met
andere woorden overal trachten zij
de sleutelposities te veroveren.
Twee organisaties hebben zij tot
stand gebracht : the Young Pioneers
of America en the Young Communist
League ; deze laatste is de Amerikaanse sektie geworden van Moscou's

Young Communist International.
Vóór deze oorlog was Earl Browder
de leider van deze communisten in de
V. S. Veroordeeld wegens paspoortvervalsing, werd hem — op aandringen van Mrs. Roosevelt of van Mrs.
Parkins ? — door de President de
vrijheid teruggeschonken.
Toen Duitsland Rusland aanviel
werd de traditionele campagne tegen
het kapitalisme stilgelegd ; Browder
sloot vrede met de kapitalisten, en
wierp zich op als voorstander van
de Vereniging van alle democratische
landen tegen de gemeenschappelijke
vijand Hitler. Roosevelt, tevoren uitgescholden als « gemene oorlogshond » werd plots hun held.
Na de oorlog bleef Browder de kapitalisten in het gevlij komen, totdat,
naar aanleiding van een brief van
Manuilski, Oekraine's gezant bij de
U.N.O., Jacques Duclos daar een
eind aan maakte. Browder werd uit
de partij gestoten ; als voorbeeldig
communist ging hij rekenschap afleggen te Moscou, mocht na enkele
maanden naar New-York terugkeren,
maar werd op wachtgeld gesteld. Tot
zijn opvolger werd aangewezen Eugène Dennis, geboren Amerikaan.

COMMUNISME EN JUSTITIE
Intussen gebeurde iets zeer vervelends : de senaatscommissie voor onderzoek naar anti- Amerikaanse gedragingen dagvaarde Louis Buden,
de vroegere hoofdredacteur van de
Daily Worker, die echter tot het katholicisme was teruggekeerd. Als gevolg van zijn onthullingen moesten
elf kopstukken van de Communist
Party (C. P.) terechtstaan voor Manhattans Federal Court. Het proces
duurt nu reeds acht maanden.
Gedurende zes weken bleef men
twisten over de bevoegdheid van het

tribunaal, over de samenstelling van
de jury... Men verweet deze laatste
dat zij vooringenomen was tegen negers, joden, vrouwen en arme mensen, en dat ze bij gevolg niet onpartijdig oordelen kon. Tenslotte slaagde
men er in een jury te vinden die aanvaardbaar bleek : onder haar twaalf
gewone en vier reserve-leden zijn er
drie negers, elf vrouwen en drie
werklozen. Mrs. Thelma Dial, een
negerin en kleermaakster van beroep,
is er « Foreman » (voorzitster) van.
Negen dagen lang trad Louis Bu-
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denz als aanklager op. Alle scheldwoorden ten spijt heeft hij de C. P.
ervan beschuldigd dat zij in 1945 een
burgeroorlog aan het voorbereiden
was voor het geval de V. S. in oorlog
geraakten met Rusland. De advocaten, die wekelijks 2.275 dollars opstrijken van de C. P., maken alle mogelijke moeilijkheden, zodat de rechter Medina, die met engelachtig geduld de debatten leidt, klaagt dat dit
proces wel jaren duren kan.
Herbert Philbrick, zelf negen jaar
lid van de C. P. (feitelijk om tegenspionnage uit te oefenen) bevestigt
Budenz' aanklacht. Het ging er vinnig en scherp toe bij de verdediging,
toen de aanklagende partij geschriften voorlegde om het bewijs van
kwade bedoelingen te staven. Geschriften en gedachten vallen niet
onder een veroordeling, meende de
defensie ; de grondwet verleent ons
het recht om vrijuit te spreken. In
onze vergaderingen bespreken wij
met welke vreedzame middelen wij
een socialistische maatschappij kunnen tot stand brengen... Het blijkt
niet dat de getuigen van vreedzame
middelen gesproken hebben, ant-

203

woordde Medina ; wie u hoort praten, zou gaan menen dat niemand
kan gestraft worden wegens samenzwering tegen de staat tenzij op het
ogenblik dat de samenzwering gaat
slagen ; als het dus te laat is.
Medina was het gesar beu, en liet
de drie brutaalste beschuldigden in
de boeien slaan. Herrie in de pers...
communistische martelaars ! Niemand weet wanneer aan dit proces
een eind komt.
Nog een ander proces is bezig : dat
van Judith Coplon, secretaresse op
het Ministerie van Justitie ; zij wordt
ervan beschuldigd, geheime documenten voor een kus te hebben prijs gegeven, en werd door de geheime politie betrapt op spionnage en verraad. Ook dit proces duurt reeds weken.
De Brooklyn Tablet publiceerde
een fijne spotprent, waarop een haas
met een zwarte snor (Sovjet Justice)
al grinnikend de schildpad (Uncle
Sam met hoge hoed) voorbijrent.
« United States Justice in dealing
with red spies », luidt het commentaar.

COMMUNISME EN HOLLYWOOD
Ook te Hollywood wordt de invloed
van de C. P. voelbaar. Een paar jaar
geleden kwam men tot de ontdekking
dat de screenwriters (die het scenario opstellen) onder communistische
invloed stonden.
Op het proces Coplon is een document van de Nationale Veiligheid bekend gemaakt waaruit bleek dat een
zeker aantal artisten van Hollywood
zich door het cultureel comité van de
C. P. hebben laten misbruiken voor
politieke doeleinden. Ook de senatorial e commissie van onderzoek van
de staat Californie heeft een lijst opgemaakt van degenen die aan de
communistische actie hebben deelge.

nomen. Pearl Buck komt op deze
lijst voor, doch zij beweert anti-communiste te zijn in merg en been. Ook
anderen die op deze lijst stonden
hebben in dezelfde zin gesproken.
Wat er ook v an zij, er is communistische activiteit te Hollywood, en
de filmproducers zijn er bang voor.
« Warners Brothers » had aangekondigd dat de firma het proces Mindszenty zou verfilmen. Doch de rode
bedreiging kwam in actie, en al
gauw liet Warners weten dat het
plan niet zou doorgaan ; hij wilde
evenwel niet erkennen dat hij gezwicht had voor de rode minderheid.
En toch bedoelde de Mindszenty-
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film niet enkel de aanval van Moscou
op de katholieke Kerk te demonstreren, doch tevens op Amerika ; want
Seldon Chapin, de gezant der V. S.
in Hongarije moest er optreden als
een van de aanklagers. Dreiging met
picketing bij de ingang, stinkbommen en sabotage in de zaal zelf belette de producers pro-amerikaanse
films te leveren.
« Republic Pictures » zal eerlang
de film « The Read Menace » op de
markt brengen ; het is de geschiedenis van een verbitterd ex-G. I., die,
in een communistisch milieu verzeild, pas tot bezinning komt wanneer hij ontdekt welk gevaar het
communisme voor het vrije Amerika
betekent. De film werd in het geheim vertoond. Toch wisten de communisten een copie van de tekst te

bemachtigen, en de oppositie begon.
William H. Mooring schreef : Dit is
een film die iedereen zien moet. Albert Demond, die samen met Gerald
Gerayhty het scenario schreef, is een
katholiek.
Zij die als communisten bekend
staan mogen te Hollywood niet optreden. Een van dezen, Mr Maltz,
schreef het boek « Simon McKeever »
dat door Darryl F. Zanuck van de
« 10th Century-box » voor verfilming werd opgekocht voor 60.000
dollar. Nauwelijks was dit bekend
of men voelde de rode druk om het
boek te doen verfilmen. Daarop kondigde de « 10th Century-box » aan
dat er geen spraak van was het boek
te verfilmen ! Niettemin is de rode
dwang aan het werk om de beslissing te doen herroepen.

COMMUNISME EN ARBEIDERSORGANISATIES
U. S. Labor schijnt nog het best
de gevaren van het communisme te
beseffen. Vijf jaar geleden liet de
A.F.L. haar wantrouwen blijken tegenover de oprichting van de « World
Federation of Trade Unions » en
weigerde er lid van te worden ; en
voorzitter Murray verklaarde onlangs dat het een kwestie van leven
of dood is de communisten uit alle
administratie te weren.
De andere grote werklieden-organisatie C.I.O. heeft zich een jaar geleden uit de W.F.T.U. teruggetrokken. Haar secretaris-penningmeester,
James B. Carey, heeft, alvorens naar
Genève af te reizen om er een nieuwe wereldfederatie te helpen oprichten, aan de vertegenwoordigers van

25 R. K. colleges verklaard dat het
« Molotov-plan » juist het tegenovergestelde is van het Marshall-plan.
« Het is onmogelijk dat de Sovjetoverheid achter het ijzeren gordijn
een hogere levensstandaard toestaan
zou ; het leven moet daar zijn zoals
het in Rusland is. De zwakheid van
de Sovjets, die overal chaos willen
teweegbrengen, betekent een bedreiging voor de vrede. Weest standvastig, hebt geduld, en bestudeert zorgvuldig hoe het Marxisme verschilt
van alle ware democratie. »
Carey is zeven en dertig jaar oud,
en verwierf zijn leiderschap door de
studie van de sociale encycliek van
de pausen.

VE RWEER
Voor de Senaatscommissie heeft
Louis Budenz kort geleden verklaard
dat de leiders van de communisten in
de U.S.A. uitsluitend vreemdelingen
waren, « om heimwee en vaderlands-

liefde tot een minimum te herleiden ». Men zou de C. P. met een
boom kunnen vergelijken ; de politieke touristen als Eisler en Perruchi Marini -- die zich Fred Brown
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Het decreet van het Heilig Officie tegen het Communisme
Door een decreet van het H. Officie, d.d. 30 Juni 1949 door Z. H. de
Paus bekrachtigd, worden van het
ontvangen der H.H. Sacramenten uitgesloten degenen die, wetens en willens, ingeschreven staan als lid van
de communistische partij ofwel deze
steun verlenen, b.v. door communistischgezinde tijdschriften te bevorderen al ware het ook enkel door deze te lezen of er aan mede te werken zelfs, zoals men het decreet moet
interpreteren, voor de niet ideologische rubrieken. Bovendien wordt verklaard dat degenen, die de materialistische en anti-christelijke leerstellingen van het communisme aanhangen,
en vooral degenen, die deze verdedigen en verspreiden, dienen beschouwd te worden als « geloof safvalligen » en dat zij zo ipso facto in
de ban vallen van de H. Kerk. De H.
Stoel behoudt zich op speciale wijze
het recht voor van deze excommunicatie te absolveren. Behoudens in geval van doodsgevaar kan dus een
biechtvader, tenzij hij met zeer speciale macht is toegerust, geen definitieve kwijtschelding verlenen maar
hij moet deze, zonder echter de naam
van de penitent te mogen noemen,
voor ieder geval opnieuw, bij de competente, kerkelijke autoriteiten aanvragen.
Het is van belang hierbij aan te
merken dat enkel degenen, die « wetens en willens » handelen, van het
ontvangen der H.H. Sacramenten uitgesloten worden en dat dit uitgesloten zijn nog niet noodzakelijk met
een excommunicatie gelijk staat. Dit
laatste onderscheid wordt beklemtoond in een aanvullende verklaring
van 11 Augustus 11. Het huwelijk kan
niet gewoonweg op dezelfde manier
worden behandeld als de overige Sacramenten aangezien hier de rol van

de priester beperkt wordt tot het officieel, hoewel voor de geldigheid
noodzakelijk, getuige zijn. Voor de
huwelijksinzegening nu wordt het
geval van de communistische militanten op dezelfde lijn gesteld met
dat van de formele apostaten en de
aanhangers van een valse godsdienst,
terwijl voor gewone aanhangers van
het communisme enkel die waarborgen geëist worden, die van toepassing zijn bij ieder huwelijk van katholieken waar een van beide partijen niet meer practiserend is zonder daarom openlijk het geloof verloochend te hebben : de bisschop kan
voor zulke inzegening dispensatie
verlenen indien er ernstige redenen
voor het huwelijk pleiten, gevaar
voor geloofsafval van de katholieke
partij niet voorhanden is en de katholieke opvoeding van de kinderen
verzekerd werd.
Reeds vóór de tweede wereldoorlog
in 1937 had Pius XI z.g. in zijn encycliek « Divini Redemptoris » het
communisme veroordeeld om de atheïstische ideologie, die er aan ten
grondslag ligt. Onmiddellijke aanleiding tot het decreet was blijkbaar de
feitelijke kerkvervolging, die iedere
vestiging van een nieuw communistisch staatsbestuur in Oost en Centraal Europa tot nog toe steeds vergezelde, maar die anderzijds onder
een mom van dubbelzinnigheid schuil
ging zodat niet gewaarschuwde katholieken licht de indruk krijgen
konden dat de strijd tussen Kerk en
Staat enkel te wijten was aan de onverzoenlijke, reactionnaire houding
van een conservatieve, hogere geestelijkheid, gekant tegen iedere sociale hervorming. Als voorbeeld hiervoor kan gelden de veroordeling van
Kard. Mindszenty in Hongarije en
de meer recente poging in Tsjecho-
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Slowakije om de trouw gebleven, katholieke bevolking, met steun van enkele afvallige of verblinde geestelijken, in een nationaal, communistisch,
schismatiek kerkverband tegen Rome op te zetten.
De publicatie van het decreet verwekte overal grote weerslag.
In Tsjecho-Slowakije b.v. werden
onmiddellijk 80 afgevaardigden van
de clerus bijeen geroepen en hun
werd van staatswege medegedeeld
dat iedere toepassing van het decreet
zou beschouwd worden als een daad
van verraad. In antwoord hierop legde een der geestelijken, met instemming van alle aanwezigen, een verklaring van absolute trouw af aan
Mgr Beran, de aartsbisschop van
Praag die in zijn bisschoppelijk paleis geïnterneerd werd gehouden, en
aan het gehele episcopaat. Velen
hebben sindsdien die trouw in gevangenschap bewezen. Mgr Beran, die
steeds strenger bewaakt wordt, zal
waarschijnlijk kortelings door Z. H.
de Paus tot het kardinalaat worden
verheven samen met Mgr Stepinac,
de nog steeds gevangen gehouden
aartsbisschop van Zagreb in JoegoSlavië.
In Frankrijk scheen de « Union
des chrétiens progressistes » door het
decreet definitief veroordeeld te zijn.
Deze riposteerde echter en liet opmerken « dat volgens het commentaar van de Osservatore Romano niet
de economische politiek van de communistische partij in het decreet bedoeld werd maar wel haar philosophische grondslagen. Die grondslagen echter worden door de progressieve christenen niet aanvaard, alleen op het politieke plan voeren zij
soms een met de communisten gecoördineerde actie. De katholieke leden van de Unie zullen zich onderwerpen a an de beslissing van het
Roomse leergezag. » De E. H. Bou-
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lier, oud-docent aan het Institut Catholique van Parijs, die zich o.a. door
zijn deelname aan verscheidene
internationale, pro-communistische
congressen als een der vooraanstaande leiders van de progressieve
christenen had laten opmerken werd
op 11 Augustus 1.1., na terugkeer van
een reis naar Tsjecho-Slowakije, op
het aartsbisdom te Parijs ontvangen.
Na een onderhoud van langer dan
twee uur verklaarde hij zijn oversten te hebben kunnen overtuigen
trouw gebleven te zijn aan zijn priesterlijke plichten. « Na deze zware
beproeving, voel ik behoefte aan inkeer en stilte. » vervolgde hij. De
censuur, waardoor het hem verboden
was geworden de H. Mis te celebreren werd opgeheven.
In een merkwaardig gezamenlijk
schrijven van 8 September 1.1. geven
de vier Franse kardinalen een authentieke interpretatie van het pauselijk stuk met betrekking op de toestanden in Frankrijk :
Expliciet slaat de excommunicatie
enkel op degenen, die openlijk de materialistische en antichristelijke beginselen van het communisme huldigen. Bovendien worden van het ontvangen der H.H. Sacramenten uitgesloten degenen, die wetens en willens zullen lid blijven van een of andere organisatie, aangesloten bij de
communistische partij, of deze blijven steunen, ook -al zouden ze verklaren het katholiek geloof niet te
willen prijs geven. Vervolgens echter
in het tweede en langste gedeelte van
hun brief geven de Franse kardinalen uitdrukkelijk te kennen dat het
uitvaardigen van het decreet geenszins betekent dat de Kerk zich zou
gaan mengen in de politieke strijd
tegen het communisme. « Haar zen» ding is het niet, nu evenmin als in
» de tweede wereldoorlog, op het po» litieke plan partij te kiezen in een

208

FORUM

» internationaal conflict waarvan ook
» heel wat andere dan geestelijke be> langen de inzet zijn. » Maar nu
evenals toen heeft ze leerstellige
richtlijnen te geven. Ook op het leerstellige plan echter kiest de Kerk
geen partij voor het kapitalisme
« Het kapitalisme, voor zover dit
> begrip een absolute waarde toe» kent aan de eigendom en geen re» kening houdt met het algemeen
» welzijn, noch met de waardigheid
» van de arbeid, is belast met een
» materialisme, dat onverenigbaar is
» met de leer van de Kerk... Hoewel
» de Kerk het goddeloos communis» me veroordeelt, deelt zij de bekom) mernissen en de verlangens van de
» arbeiders en wil zij, trouw a an haar
» leer, hun opgang ten volle onder» steunen... Nu evenals vóór het de» creet schaart de Kerk in het so» ciale conflict zich beslist aan hun
» zijde. Reeds langer dan vijftig jaar
» houden de Pausen niet op te leren
> dat de toestand van de arbeiders in
» het huidige regiem onrechtvaardig
» is. Dit geldt voor een kapitalisti» scha staatsinrichting, dit zou ech» ter evenzeer gelden voor een com» munistische, die immers niets an» ders doet dan de voorrechten, die
» het privaat-kapitalisme verliest,
» concentreren in de hand van een
» alles beheersende Staat. Nooit mag
» de mens beschouwd worden als een
» werktuig, waarvan geprofiteerd
» wordt, zij het nu ten bate van pri» vate belangen, of ten bate van de
» Staat. De mens heeft recht op
» zijn persoonlijke vrijheid, op eer» biediging van zijn waardigheid als
» arbeider en op een rechtvaardige
» deelname in de welvaart, die hij
» helpt voortbrengen... Door haar
» streng optreden tegen de commu» nistische dwaling toont de Kerk dat
» zij de beste bondgenote is van de

» arbeiders in het streven naar hun
» opgang. a
Deze bisschoppelijke interpretatie
stemt volkomen overeen met een
tweetal opzienbarende artikelen, die
Graaf della Torre, de hoofdredacteur
van de Osservatore Romano, over het
kapitalisme in Mei 1.1. had gepubliceerd. Zij komt ter rechter tijd om
een tendentieus uitbuiten van het
Roomse document te weerleggen en
een veilige leidraad te verschaffen in
de polemiek, die verscheidene katholieke tijdschriften over juiste betekenis en draagwijdte van het decreet
begonnen zijn.
Tot slot loont het wel de moeite de
houding der katholieke Kerk tegenover het communisme te vergelijken
met deze van de niet-katholieke,
christelijke kerkgenootschappen.
Alexis, de orthodoxe patriarch van
Moscou laat geen enkele gelegenheid
voorbij gaan om het communistisch
regiem op te hemelen.
Naar aanleiding van het bericht
dat Athenagoras, orthodox oecumenisch patriarch van Constantinopel,
op het voorbeeld van Rome een excommunicatiedecreet tegen de aanhangers van het communisme zou
voorbereiden, antwoordde hij in het
officiële blad van het Patriarchaat
van 1 Augustus dat dergelijk besluit
« in absolute tegenspraak zou staan
met de grondstellingen zelf van het
orthodoxe, christelijke geloof ».
Buiten de Russische invloedsfeer
zijn echter de hoogste niet-katholieke, christelijke gezagdragers en met
hen de overgrote massa van de gelovigen het erover eens dat het communisme, wegens zijn materialistisch atheisme veroordeeld moet worden. Zij beschikken echter over geen
enkel middel om hun inzicht, dat immers op geen absoluut leergezag
steunt, op te leggen aan anderen,
ook niet aan degenen, die in de kerk

BOEKBESPREKING
verantwoordelijke bedieningen uitoefenen.
Men herinnere zich b.v. hoe tijdens
de laatste Lambethconferentie in
Augustus 1948 de anglikaanse Kerk
tegen het communisme stelling nam.
Toen echter de anglikaanse deken
van het kapittel van de kathedraal
van Kantelberg, Dr H. Johnson, in
het begin van 1949, een pro-communistische propagandatocht ondernam
in de V.S.A. en in Canada, maakte d e
anglikaanse aartsbisschop van Kantelberg in een officiële nota bekend
dat, hoewel het zeer te betreuren viel
dat de deken zulke opinies verdedigde, er toch geen middel bestond hem
daarvoor uit zijn kerkelijke bediening te ontzetten : de deken had
zich immers aan geen enkele juridische fout schuldig gemaakt, die door
een civiele of kerkelijke rechtbank
als strafbaar zou erkend worden en
de vrijheid van spreken was door de
wet aan ieder gewaarborgd.

.
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En ook in Japan, waar de geiiniëerde Christuskerk zo juist de onverzoenlijke tegenstelling tussen christendom en communisme beklemtoond
had, kon tegen een predik ant van
Tokio, Sakae Akaiwa, die bekend
maakte dat hij voornemens was lid
te worden van de communistische
partij, niet anders opgetreden worden dan met het bekend maken van
den motie waar men « de hoop uitdrukte dat de predikant zich rekenschap zou geven van zijn dwaling en
op zijn beslissing zou terugkomen ».
Zo bewijzen de feiten zelf hoe
noodzakelijk het voor de Kerk is onafhankelijk te staan tegenover ieder
staatsgezag en te beschikken over
reële bestuursmacht en absoluut leergezag om de zuiverheid van de geopenbaarde, goddelijke waarheid, tegen iedere menselijke misvorming te
kunnen beveiligen.

J. Van Torre S. J.

Boekbespreking
GODSDIENST
A. LHOUMEAU S.M.M., Het geestelijk leven in de school van de
H. Louis Marie Grignion de
Montfort. -- Vertaald door J. H.
Bokeloh S. M. M. -- Winants
Heerlen, voor België : Dietse
Vest 121, Leuven, 1949, 229 blz.,
gen. f. 5.90.
Er is wel geen school van geestelijk leven in de katholieke Kerk aan
te wijzen, waarin niet een eigen passende plaats aan de Mariadevotie
wordt ingeruimd. Immers gelijk de
Marialeer een integrerend deel van
de openbaring vormt, zo behoort de
Mariadevotie tot het gave christelijke
leven. Toch zijn er in die Mariadevotie tal van varianten aan te wijzen.
14

Een geheel eigen karakter vertoont
de Mariadevotie in de school van
Grignion de Montfort, al put hij
daarbij natuurlijk uit de oudere en
jongere traditie, zodat hij steunt op
de vaste grondbeginselen van het
Christendom.
Het einddoel van de Montforts
geestelijke leer is de vereniging met
God, nader bepaald als de vereniging
met Christus, levend in ons. Zo
komen wij aan het eerste en heel
bijzondere doel van deze godsvrucht,
die het leven van Jezus in ons wil
verwezenlijken door een algehele en
volstrekte afhankelijkheid, welke
men heilige slavernij noemt.
Het voornaamste middel om dit
doel te bereiken is geen ander dan
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Maria. In de Montforts geestelijke
leer vormt de H. Maagd een wezenlijk bestanddeel. Aan haar ontleent
deze haar eigen vorm en kermerkende eigenschappen. Het eigenlijke
voorwerp van deze godsvrucht is
Maria, onze Moeder, Koningin en
Miiddelares. Haar practische beleving : de toewijding der heilige slavernij, ook liefde-slavernij genoemd.
Deze godsvrucht heeft haar eigen
oefeningen, sommige uitwendige en
andere inwendige ni, alles te doen
door, met, in en voor Maria.
Pater Lhoumeau is de begaafde en
krachtige promotor geweest van de
Montforts leer en met name in bovengenoemd werk heeft hij zich niet
alleen voor zijn ordegenoten maar
ook voor vele anderen grote verdiensten verworven. P. Bokeloh leverde
van het degelijke maar vrij zware
werk een goede en vlotte Nederlandse
vertaling. Toch past bij de grote lof
die het werk, historisch beschouwd,
ongetwijfeld verdient enig voorbehoud. Is — anders uitgedrukt —
deze letterlijke vertaling van de
ongewijzigde tekst niet in zekere zin
een anachronisme ? Zou, met behoud
van het wezenlijke, een deskundige
bewerking en gedeeltelijke wijziging
niet de voorkeur hebben verdiend ?
Me dunkt althans, dat door deze
publicatie niet is geprofiteerd van de
ontwikkeling van de Mariologie in
het algemeen noch van de leer van
Grignion in het bijzonder gedurende
de laatste decennia.
Bij een eventuele bewerking zou
men tevens enkele vlekjes kunnen
vermijden b.v. op blz. 22 waar gesproken wordt over gelijkheid tussen
Christus en ons (zie ook de zeer
aanvechtbare noot 5 aldaar) ; op blz.
65 vlg. waar de maatstaf voor
Maria's gaven onjuist is aangeduid ;
op blz. 70 (4) met een wel vreemde
beschouwing over Maria als Middelares van alle genaden (Vergelijk
Dr Hermans : Maria's Middelaarschap volgens de leer van de H. Louis
M. Grignion de Montfort en Bijdragen Ned. Jez. 1948 blz. 92) .
Intussen bevat het werk tal van
mooie en stichtende beschouwingen,
die het lezen en overwegen overwaard zijn. Daarom dient zich dit
kloeke boek toch bij velen terecht
aan als een nuttig en kostbaar bezit.
P. Ploumen S.J.

B. LAVAUD O. P., Liefde en Christelijke volmaaktheid, volgens StThomas van Aquino en St-Franciscus van Sales. Uit het Frans
vertaald door H. J. Worps. —
« Bibliotheca Spiritus », 't Groeit,
Antwerpen, 1946, 248 blz. ; ing.
Fr. 75, geb. Fr. 90.
In deze bundel heeft Schr. een
aantal vasten-conferenties, in 1939
in de kathedraal van Freiburg gehouden alsmede enkele retraites voor
priesters en reigieuzen, tot een eenheid verwerkt. Na een uiteenzetting
over het christelijk ideaal, de wet
van de vooruitgang, geeft hij de primaire plaats aan der liefde. Dan
worden een paar hoofdstukken gewijd aan de volmaaktheidsleer in verband met de Evangelische raden, de
navolging van Christus, het Kruis en
het gebed. Bij wijze van aanhangsel
iets over de onvolmaakte liefde volgens St-Franciscus van Sales, iets
over de vruchten van het lijden volgens Hendrik Suso enz. Voor retraite
en recollectie, uiterst geschikt ; klaar,
en doorzichtig, diep gefundeerd en
niet dor, vlot en keurig vertaald en
uitgegeven.
P. de Meester
C.S. LEWIS : De beeldhouwer en zijn
beeld. -- W. ten Have, Amsterdam, 1949, 102 blz.
Dit boek bevat een tiental radiolezingen over het christelijk geloof,
gehouden door iemand die zelf vele
moeilijkheden moest doorworstelen
eer hij dit geloof het zijne mocht
noemen. Nu hij dit mag, geeft hij
een getuigenis daarvan die origineel
en geestdriftig is. Dit boek boeit
door zijn pakkende vergelijkingen en
frisheid. Vele punten van ons geloof
gaan duidelijker spreken in deze
bladzijden rond en over Christus.
J. de R.
SOUBIGOU L., Lumières sur le Sacerdoce de Jésus-Christ. — Paris, 1948, 160 blz., FF 190 fr.
Dit boekje bevat twee delen, een
studie over de figuur van Melkisedek,
en tien beschouwingen in overwegingsvorm. Doel is de Oud-Testamentische priesterverschijning voor
te stellen als de typus van Jezus
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met name dat daarin de bijbel in
vloeiende, levende taal voor ons ligt.
In dit boekje - een verzameling van
een paar artikelen en speeches zet hij op originele wijze uiteen,
welke beginselen hij bij die vertaling
heeft gevolgd en stelt zich te weer
tegen de daarop geleverde kritiek.
Zonder twijfel zal er ook op dit
boekje kritiek loskomen ! Neem b.v.
wat men wel de hoofdstelling zou
kunnen noemen _ : Any translation is
a good one in proportion as you can
forget, while reading it, that it is
a translation at all (94) . Maar voor
ieder die met vertaling te maken
heeft is het hoogst interessant en
leerzaam van deze levendige en geestige beschouwingen kennis te nemen.
L. Rood
Iwan von KOLOGRIWOF, Von Hellas zum Miinchtum. Leben und
Denken Konstantin Leontjews
(1831-1891). - Gregorius Verlag,
vorm. Friedrich Pustet, Regensburg, 1948, 300 blz., Rm. 9.
Konstantin Leontjev is ons vrijwel
onbekend ; ook in Rusland hebben
anderen sterker de aandacht op zich
getrokken. Als schrijver kende hij
geen uitbundig succes maar ook bleven hem grote moeilijkheden met politieke vijanden of literaire tegenstanders ' bespaard. « Mein literarisches Schicksal ist eine merkwurdige Geduldsprobe, und nur dies ! »
(S. 43) . In Kudinovo (gouvernement
Kaluga) op 13/25 Januari 1831 geboren, kwam hij, 18 jaar oud, naar
de universiteit voor medische studies. Dat de officiële censuur zijn
eerste werken, nochtans gepatroneerd door Toergjenev en Katkov,
tegenhield, scheen Leontjev zich niet
erg aan te trekken. Als arts maakte
hij in 1857 de Krimoorlog mee. In
1862 evolueert hij in de richting van
het Liberalisme. Rond die tijd liet hij
zijn practijk als dokter varen om in
de diplomatie te treden. Het leven in
de consulaten op Kreta, in Adrianopel en in Toeltsja was een gelukkige
tijd en bracht hem in contact met de
oosterse wereld, die hij zo bewonderde. Leontjev was overigens sterk
« byzantijns » gericht en aan die oosterse kwesties wijdde hij een van
zijn voornaamste werken, « Het Oosten, Rusland en de Slaven ». Een
reeks beproevingen - de dood van

zijn moeder, de krankzinnigheid van
zijn vrouw en zijn eigen ziekte brachten hem tot inkeer en toen hij
in het voorjaar 1871 voor de eerste
maal de Athos betrad, de « Heilige
Berg », centrum van de oosterse
monnikentradities, was hij al een
heel ander mens geworden. Het ogenblik om als monnik in het klooster
te treden, was echter nog niet daar :
heel wat pijnlijke gebeurtenissen en
prangende nood moest hij nog doormaken in allerhande « tweede-handsloopbaantjes » in censuur en journalistiek, waarmee hij zich uit de steeds
dreigende armoede poogde te redden.
Ondertussen gingen zijn gedachten
al maar door terug naar de Optimaeenzaamheid, naar zijn geestelijke
leider, de starets Amvrosy, terwijl
hij in diezelfde tijd kennis maakte
met Vladimir Soloviov, met wie hij,
spijts politieke en reigieuze meningsverschillen, altijd bevriend zal blijven. Zelf in het geheim monnik gewijd op 23 Augustus/4 September
1891, stierf hij nog geen twee maanden later in het Drievuldigheidsklooster bij Moskou (12/24 November
1891) . Schrijver heeft getracht deze
profetische figuur als een levend wezen voor zijn lezers op te roepen,
daartoe vooral gebruik makend van
de werken zelf van Leontjev. Daarbij ging zijn aandacht vooral naar
de philosophische evolutie van Konstantin Nikolaievitsj, zodat het boek
van werkelijk belang is voor de geschiedschrijving van de russische
wijsbegeerte in de woelige negentiende eeuw. Dit was evenwel een
uiterst moeilijke opzet, omdat Leontjev zelf alle systematisatie verafschuwde - hij liet die over aan de
« geestelijk stervenden » -- en omdat
hij zijn philosophie « beleefde » met
heel zijn wezen. De poging om de gedachte van Leontjev scherp te zetten
is de eigen verdienste van dit boek,
maar maakt het tegelijkertijd zwaar
om volgen.
H. Aerts
Paulus-Reeks, onder leiding van Dr
J. VAN DER PLOEG O. P. en
Dr C. F. PAUWELS O. P., 12
nrs à 30 cts per exemplaar N. V. Gooi en Sticht, Hilversum.
Deze reeks van twaalf brochuren
zal veel gelezen worden omdat de
boekjes kort en bondig zijn en vele

BOEKBESPREKING
actuele moeilijkheden en vraagstukken behandelen. Zeer actueel b.v. is
nr 9 : « Alleenzaligmakend » van
Prof. Pauwels. Men lette op de slotpagina's. Ook nr 4 van deze schrijver : « Bent u echt godsdienstig ? »
is belangrijk, maar wat zwaar. Pater
Bender draagt vier nrs bij. Ik wijs
speciaal op nr 8 : « Het kerkelijk
strafrecht », moeilijke stof, waarin
deze schrijver bijzonder competent
is. Mooi is nr 10 over de H. Vincentius Ferrerius en diens bange ; tijden.
Een waardig slot is : « S. Thomas
More, martelaar ».
De boekjes zullen nuttig zijn voor
boekenstalletjes in de kerken, voor
leeszalen, voor Kath. Actie enz. Zij
zullen ingang blijven vinden, zolang
zij geleerde inhoud in aantrekkelijke
vorm blijven bieden.
J. W. K.
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tualiteit en opvoeding met name ook
voor de geschiedenis der H. Hartdevotie, maar het is tevens belangrijk
door de onvermoeide werkzaamheid
die hij volgens de richtlijnen van de
pauselijke documenten op het sociale
terrein heeft ontwikkeld.
Dit keurig uitgegeven en fris geschreven boek laat zich lezen als een
roman, maar dan een degelijk gefundeerde en vol v an echte geestelijke
verheffing !
L. Rood S.J.
1) Daniël A. LORD, S. J. Als ik eens
God was... 2) Daniël A. LORD,
S. J., Ouders. 3) Daniël A.
LORD, Excuseer mijn houding.
4) L. STERKENS, In het zweet
van uw aanschijn. 5) Jac. De
ROOY, Moeders. 6) Jac. De
ROOY, De zang van het gezin.
Lannoo, Tielt, 1948, ± 40 blz.,
Fr. 6 per deeltje.
--

Dr H. DORRESTEIJN S.C.J., Leven
en Persoonlijkheid van Pater
Dehon - J. Schenk, Maastricht,
1949, 336 blz. f. 9.75.
Zou iemand achteraan beginnen en
in de slotzin lezen « het zal moeilijk zijn een gaver en stralender
voorbeeld te vinden van mannelijke
en priesterlijke H. Hartverering »,
dan loopt hij gevaar zich een onjuist
denkbeeld van het boek te vormen.
Het is heus niet zo iets van een
voortijdige heiligverklaring ! In het
begin van het laatste hoofdstuk
getuigt Schr. dat hij geen neiging
heeft gevoeld bij het beschrijven van
de Stichter van zijn Congregatie « in
Gods stoel te gaan zetelen en het
oordeel alvast uit te spreken, » en
dat getuigenis is oprecht. Het verwondert ons veeleer, dat hij - nog
geen 25 jaar na de dood van P.
Dehon - er al zo goed in geslaagd
is afstand te nemen van zijn held
en zijn oordeel zo objectief naar de
feiten te richten. « Een harde werker, een nuchtere realist en een
kinderlijk-vrome ziel toont P. Dehon
zich tot het eind van zijn leven »
(205) , zou men geneigd zijn met
verandering van « leven » in « boek »
tot het oordeel over de levensbeschrijver te maken.
Het leven van P. Dehon is rijk aan
afwisseling en gewichtige gebeurtenissen ; het is van belang niet alleen
voor wie zich interesseert voor
heiligen en ordestichters, voor spiri-

Weer zes voortreffelijke brochuurtjes in de Micro-reeks. Drie ervan
handelen over het gezin : een bebeschouwing van Lord over het ouderschap, het « voornaamste beroep
op de wereld » en waartoe nochtans
zo goed als geen scholing geboden
wordt ; enkele mooie verzen over het
gezinsleven, verzameld door een jonge moeder, en een bundeltje levensbeschrijvingen van heerlijke moedervoorbeelden. Verder een geestig pleidooi voor christelijke wellevendheid,
een boekje over de arbeid, zijn last,
zijn adel en zijn vreugde, en een
meesterlijke brochure over Gods
Voorzienigheid, een der beste die we
van D. Lord ooit lazen.
Deze nieuwe serie bevestigt de
gunstige reputatie die de Micro-reeks
zich aan het verwerven is. Geleidelijk
groeit zij uit tot een bevattelijke en
boeiende katholieke encyclopaedie in
zakformaat over alle grote levensvragen.
L. Monden
A. J. NUYENS O. P., Joris Karl
Huysmans, 1848 1907. --- Verhandelingen der Katholieke
Vlaamse Hogeschooluitbreiding.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1949, 70 blz., Fr. 25.
-

Deze korte verhandeling verdient
een meer dan gewone waardering. Sedert jaren moet Pater Nuyens, die
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zich van jongsaf voor bekeerlingen
interesseerde, met dezen bekeerling
vertrouwd zijn geweest. Daardoor
kon hij, overzichtelijk en helder, een
uitgebreid feitenmateriaal verwerken
en voorstellen : den neergang, daarna den opgang van dezen altijd zonderlingen mens en kunstenaar ; hij
kon zijn verhaal besluiten met een
evenzeer geschakeerd als aanvaardbaar eindoordeel... Laten we Huysmans overschatten noch onderschat-

ten. Al werkten, ook na de bekering,
de lang reeds verworven zienswijzen
en doenwijzen steeds door ; al bleef
hij, tot het einde toe, onevenwichtig,
aestheet, zelfs genieter : niet minder
raakte en verhief hem daarom Gods
genade, zodat hij als een uitverkorene toch sterven mocht. — Ieder van
ons kan, uit deze brochure, heel wat
leren.
Em. Janssen

TAAL- EN LETTERKUNDE
Prof. Dr J. VAN MIERLO S. J.,
Elckerlijc. Nieuwe bijdragen met
ge-emendeerde uitgave. — Standaard-Boekhandel, 1949, 139 blz.,
Fr. 85.
Toen Professor De Vocht, in 1947,
zijn Everyman uitgaf, had hij zonder
Pater Van Mierlo gerekend. Want
na een eerste verweer van dien tegenstander, De prioriteit van Elckerlye tegenover Everyman gehandhaafd (Antwerpen 1948) , ziehier een
tweeden bundel van bijdragen ; een
reeks van opbouwende studies ; en
ziehier tot besluit een ideëlen tekst :
een tekst namelijk die zo dicht mogelijk den oorspronkelijken benadert. Voor wetenschappelijke doeleinden is hij dus niet bruikbaar ; zo
wordt echter, onder de beruchte contraverse, hopelijk de eindstreep getrokken. En dank zij het niet gewilde impuls van Professor De Vocht,
dank zij de ongeëvenaarde kennis en
werkkracht van Pater Van Mierlo
is de Elckerlyc-studie er een heel
eind op vooruitgegaan.
Em. Janssen
Al. DE MAEYER en Dr Rob. ROEMANS, Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een
bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographic en
gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. -- De Vlijt, Antwerpen, 1949, 94 blz., handschrift en
tekst, bijlage van 20 blz., Fr. 105.
Het voorbeeld van deze uitgave is
de Beatrijs van Dr A. L. Verhofstede
geweest ; hopelijk ontvangen we zo,
het ene na het andere, verscheidene

van onze Middelnederlandse meesterwerken.
Zulke uitgave garandeert den oorspronkelijken tekst ; daarnaast biedt
zij ons, over het onderwerp, de volledige bibliographie aan. Zo ontvangen wij eerste-rangs-studiemateriaal,
waarbij niets gespaard bleef opdat
de laatste onvolkomenheid zou weggenomen worden.
Geen ogenblik vergaten de bewerkers dat Esmorerit niet alleen een
literaire tekst is, maar ook een dramatisch spel. In de « Bijlage » brachten zij dan ook toneelaanwijzingen
aan. Ons interesseren vooral, op blz.
13 en 14, de « indeling van de tekst »
en de « dramatische indeling van het
spel ». Bij deze twee bladzijden, duidelijk van de hand van Al. De Mayer,
zouden we (maar dat past hier niet)
graag lang stil blijven.
Em. Janssen
Writers on Writing. — Selected and
Introduced by Walter Allan.
Phoenix House, London, 1948,
258 pp.
Het merkwaardige van dit werk
is dat uitspraken van zuivere critici
zorgvuldig worden geweerd. Hier zijn
de grote schrijvers zelf aan het woord
over alle aspecten van hun werk. In
een lange inleiding verdedigt de compilator Walter Allen, zelf een bekend
romanschrijver en criticus, de formule van zijn boek. De gedachten
van de grootmeesters over hun « métier » zijn vooral hierom interessant,
aldus S., omdat zij, in tegenstelling
tot de critici, uit eigen ervaring spreken. Alleen auteurs van na de Renaissance werden opgenomen, omdat
de moderne kunstenaar toen pas
ontstond. Zo vinden we bij de 68
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vernoemde schrijvers Ben Jonson,
Goethe, Shelley, Coleridge, Rilke en
Eliot geciteerd in het deel over de
poëzie, en Fielding, Dickens, Tolstoi,
Trollope, Flaubert, Proust, Maugham
en Mauriac voor de romankunst.
Jammer genoeg werden Arthur
Koestler's bemerkingen over de roman (in The Yogi and the Commissar) niet aangehaald. Dit gemis
wordt vergoed door een lang uittreksel uit Francois Mauriac's God
and Mammon over de verantwoordelijkheid van de moderne romankunst.
M. Engelborghs
Justus MEYER, De Schoonheid van
Shakespeare. Met tekeningen van
Eugeen Dragutesco. — Uitgeversmij W. De Haan N. V., Utrecht, dl. I, 1948, IV, 338 pp. •
dl. II, 1949, III, 267 pp., geb. f.
7,90.
Deze twee eerste van drie banden
werden aangekondigd als een « voortreffelijk nieuw standaardwerk ».
Shakespeare's dramatische werken
worden er in samengevat en menige
mooie passage geciteerd. Sch. blijkt
zijn Shakespeare grondig te bezitten,
en is op de hoogte van de Shakespeare-literatuur, wat er ons toe noopt
hem te vertrouwen als een veilige
gids, om ons in de schoonheid van
's meesters werk binnen te leiden.
Maar in zijn eigen proza spreidt hij
niet altijd de goede smaak ten toon
die wij van hem zouden verwachten.
Zijn taal is, bescheiden uitgedrukt,
te schilderachtig, en het leuk bedoelde klinkt vaak vulgair. Al te krasse
gezegden moeten niet herhaald : een
staaltje van de algemene stijl moge
volstaan : Lady Macbeth heeft « een
morele kater », en de Queen (in 2
Henry VI) « is in een complot,
springt uit haar vel, blijft een onbluschbare vulkaan, en is wél het
ontgoochelde meisje », dit alles in
zes regels.
Een objectief lezer ontkomt de indruk niet, dat de Duitse bezetting
nodig was, om aan Sch. toe te laten
Shakespeare te begrijpen. Geen bladzijde bijna, of de « Duitsche gruwe .
len » worden er even bij gehaald.
Hitler doorstaat glansrijk de opeenvolgende vergelijkingen met Macbeth, Richard III (eens zelfs met
Caesar, Tartuffe, en Gloucester sa-
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men) en met... Jeanne d'Arc ! De
klop op de deur in Macbeth is het
V-teken van de B.B.C., Brutus de
idealistische illegale verzetsman, Rosencrans en Guyldensterne collaborateurs, Coriolanus een Laval, Quisling, enz... Bij Pandulph wordt niemand minder dan Ignatius van Loyola ter vergelijking opgeroepen. Herhaalde malen verschijnen ook « de
vele millioenen », die in drie eeuwen
heksenprocessen het leven lieten ; —
heeft Sch. wel een juist idee van
Europa's toenmalig bevolkingscijfer
en van het aantal brandstapels per
dag, dat voor zijn processen zou nodig zijn ?
De oude spelling werd bewaard,
maar : « van den kroon, in blakerden gunst, in den St-Paul's cathedral, op den proef,... » Het voortdurend bezigen van Franse uitdrukkingen en zegswijzen moge een bepaald
publiek charmeren, het geduld van
een niet Frans-onkundig lezer wordt
op een harde proef gesteld : « il n'y
pas d'hêros ; brisons ld-dessus ; alles
behalve couleur de rose (blijkbaar is
rooskleurig bedoeld ?) » enz.
En dit alles in zo'n prachtige uitgave !
A. Deblaere
Dr H. KAPTEYNS, Autonome dich-

tere. Typen van « Poètes Maudits ». — Dekker en van de Vegt,
Nijmegen-Utrecht, 1949, 179 pp.,
f. 5,90.
.

De dichters die Dr Kapteyns hier
als poètes maudits behandelt, zijn
Baudelaire, Oscar Wilde, Rilke, Van
de Woestijne en Slauerhoff. De auteur heeft zijn objecten grondig bestudeerd en levert een doordachte, gemotiveerde studie. Het enigszins ondankbare en onbevredigende van zulk
een studie is, dat de vijf behandelde
dichters toch te veel verschillen, te
weinig parallelle aspecten bieden om
tot een eenheidsconclusie, tenzij een
zwakke, te komen. Rilke en Van de
Woestijne worden, dunkt me, wat te
veel in de naar Baudelaire gemodelleerde « maule » gedwongen. Dit
neemt echter niet weg, dat Kapteyns
een belangrijke studie geschreven
heeft, die aangenaam leest en verhelderend werkt. In een slotbeschouwing stelt hij als tegenpolen van deze autonome dichters Verlaine, F.
Thompson, Hopkins, G. von Lefortt
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Gezelle en Gossaert, en als type van
het dienende dichterschap Claudel.
J. v. H.
Dr D. LOENEN, Plato's Crito gevolgd door de Dood van Socrates. Serie « de tiende Muze ». —
Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1949, 46 pp., f. 1,90.
Behalve de Crito (dialoog) bevat
dit nummer van « De Tiende Muze »
het slot van de Platonische dialoog
Phaedo, waarin op aangrijpende wijze de laatste ogenblikken van Socrates' leven in de gevangenis en zijn
sterven geschilderd worden. Evenals
de vertaling van de Apologie, reeds
vroeger gepubliceerd in dezelfde serie, munt deze vertaling uit door
vakmanschap : de Griekse tekst
wordt diep gepeild en nauwkeurig
weergegeven. Voor het begrijpen van
Plato is Dr Loenen een betrouwbare
gids.
In de inleiding op Socrates' Dood
(blz. 35 v.v.) , hoe voortreffelijk ook
doordacht, komen aan het slot enkele
overwegingen voor, waarmee men
het niet eens kan zijn, wanneer men
op een standpunt staat, zoals dat bepaald is in ons Augustusnummer in
het artikel van P. Schoonenberg :
Waarde en betrekkelijkheid van het
Humanisme. Allerminst geldt deze
opmerking voor het mooie voorwoord
van de Crito.
J. W. K.
Eugène DABIT, En het leven gaat
verder. Vert. d. Bas v. Deilen. —
De Nederl. Uitg., Baarn, 1948,
202 blz., geb. f. 4, 90.
Een m an sterft ten huize van zijn
minnares. Hierop volgt de rompslomp
van familie waarschuwen, begrafenis
regelen, de begrafenis zelf. Ziedaar
het verhaal.
Het knappe van dit boek is nu,
dat uit de reeks gesprekken, die op
de dood van den man volgen, diens
figuur oprijst, overigens de figuur
van een onbeduidend man. De compositie is als de montage van een
film : korte en heel korte flitsen.
De hier getekende mensen zijn --de overleden hoofdpersoon inbegrepen -- stuk voor stuk onbelangrijke,
cynici, wier sentimentele tranen niet
ontspringen aan een eerlijke liefde

voor den dode maar hoofdz ak elijk
aan een nog eerlijker angst voor
hun eigen dood. De plechtige begrafenistoestand maakt hen enkel maar
melodramatisch. Een banale verzameling van onsympathieke, materialistische burgertjes. De enige juffrouw, die aan godsdienstigheid doet,
is een zure kwezel.
De schrijver wilde misschien objectief een stel geestloze karakters
tekenen. Maar dit soort objectiviteit
werkt misleidend op het generalisatie-instinct v an den lezers Hij stelt
een misselijke, immorele mentaliteit
voor, als ware het de normale. Daardoor wordt dit boek, zelfs zonder
onvertogen woorden, stuitend. Het
miskent iedere hogere levenswaarde.
De oude heidenen kenden nog natuurlijke idealen ; deze modernen zijn
volkomen « sine pietate et misericordia ».

Bern. van Meurs S.J.
J. A. MEIJERS, Taal en Leven. -De Bezige Bij, Amsterdam, 283
pp., 2e herziene uitgave, 1949,
geb. f. 7,90.
De auteur schrijft hier op prettige,
onderhoudende wijze voor de nietvakman over de taal en haar verschijnselen. Hij is goed op de hoogte
van wat de algemene wetenschap in
de loop der laatste honderd jaar vooral aan het licht heeft gebracht, en
deelt dit op eenvoudige, heldere wijze
aan de lezers mee. Alle geleerdheidsvertoon ontbreekt ; elk enigszins ontwikkelde kan het boek volgen en verstaan v an het begin tot het einde. De
schrijver heeft tenslotte een keuze
moeten doen, en dat menig ingewijde
desiderata zal hebben, ligt voor de
hand. Zoals het boek daar ligt, geeft
het wat de titel belooft en geeft dit
op zeer leesbare wijze.
J. v. H.
Ernest M. A. DE SPOT, Een groot
West-Vlaming. Seraphyn Dequidt. Opvoeder en letterkundige, 1858-1911. — Lannoo, Tielt,
1949, 212 blz.
West-Vlaanderen heeft wel gelijk,
waneer het zijn belangrijke gestalten
der laatste eeuw aan de vergetelheid
ontrukt of er voor behoedt. Zijn culturele en religieuze geschiedenis is
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zo verrassend en rijk, zo eigenaardig
en toch zo stralend, dat ook bepaalde
tweede-rangsfiguren, van naderbij
bezien, een onvermoede pracht en
weelde vertonen ; gezamenlijk vormen zij, omheen de koninklijk begaafden, een schitterende lijfwacht.
Zij zijn de achtergrond ; en daarop
alleen ziet men naar werkelijkheid
de wonderen verschijnen, die dan
Gezelle heten of Rodenbach.
Seraphyn Dequidt, de bestuurder.
te Brugge, de latere pastoor in De
Panne, had meer van Verriest dan
van Gezelle ; hij hanteerde beter
mensenmateriaal dan schone woorden. Toch was hij, zeer duidelijk, artistiek begaafd. Zijn verzen wijzen
op een méér dan gewonen navolger
van Gezelle ; zijn beeldend proza
doet voor dat van bekende schrijvers
geenszins onder ; bepaalde literairpaedagogische verhandelingen (die
over Gezelle vooral) mógen niet verloren gaan. Daarom heeft Eerwaarde
Heer de Spot, die iets te angstvallig
arbeidde, verdienstelijk werk verricht : zoveel beter kennen we de
Westvlaamse bezieling ; wij ke nnen
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haar groten ; wij kennen anderen,
die deze groten heel nabij traden.
Em. Janssen
Mgr K. CRUYSBERGHS, Voor outer
en heerd ! - De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1948, 144 blz., Fr.
40.
Dit boek bevat negen studies en
voordrachten over den Boerenkrijg,
alle uit het herdenkingsjaar 1948,
alle tot verheerlijking van onze boeren en opdat wij hun geest getrouw
zouden zijn.
Wie ze rustig leest, leert over den
Boerenkrijg heel veel ; w ant de redenaar heeft niets ongelezen noch
ondoorzocht gelaten. Hij ademt den
geest der herdenkingsfeesten weer
in : een fier en bewonderend hunkeren naar ouden trouw en godsdienstzin, naar ware en geheimzinnige
grootheid. Hij luistert naar iemand
van wien het edel gemoed, de eenvoudig-schone gehechtheid aan eigen
streek en traditie onweerstaanbaar
bekoorlijk doorwerken.
Em. Janssen

GESCHIEDENIS
E. de MOREAU, S. J., Histoire de
l'Eglise en Belgique. T. IV.
L'Eglise aux Pays-Bas sous lee
dues de Bourgogne et CharlesQuint. 1378-1559. - Museum
Lessianum, L'Edition Universelle, Brussel, 1949, 516 pp., 35
pp., buitentekstplaten, Fr. 275.
Met dezen vierden band van zijn
opus magnum over de geschiedenis
der Kerk in België, bereikt Prof. de
Moreau het jaar 1559 : datum van de
volledige reorganisatie der kerkelijke hiërarchie in de Nederlanden,
die ongeveer samenvalt met het einde van het Concilie van Trente. De
auteur behandelt er de verhouding
der Kerk tot de Boergondische en de
Habsburgse vorsten (Boeken I, II en
IV, Kap. 1-2) , het onderwijs en het
humanisme (Boek III) , de ketterijen
(Boek IV, Kap. 3) , de kloosterorden
(Boek V) en de vroomheid (Boek
VI) ; het zevende en laatste boek
over de Schone Kunsten is bijna volledig van de hand van J. Lavalleye,
professor aan de Leuvense Universiteit. Zoals in de vorige delen be-

wonderen wij de eruditie, de critische zin en de trefzekere uiteenzetting der feiten : deze kerkgeschiedenis is een onmisbaar naslagwerk voor
al wie met de historie der Zuidelijke
Nederlanden bezig is.
Bij het lezen zijn ons een paar bizonderheden opgevallen, waarmee de
auteur wellicht bij den herdruk kan
rekening houden. De namen worden
niet altijd op dezelfde manier geschreven : zo b.v. wordt de inquisiteur Vincent Dierckx (p. 255) wat
verder een Dierickx (p. 258) . De indeling van Boek VII is in den bladwijzer niet juist overgenomen. Af en
toe zou men ook wat minder lijsten
en opsommingen wensen en scherper
afgetekende hoofdlijnen. Waarom de
persoonsnamen in den index volgens
den voornaam gecatalogeerd staan,
is ons een raadsel : wie zal b.v. Rubens op Pierre gaan zoeken ? Het
aantal bladzijden aan bepaalde feiten gewijd, lijkt ons niet altijd met
hun belang overeen te komen : zo
krijgt de strijd der Conventuëlen en
der Observanten te Namen tussen
1480 en 1491 om het bezit van een

218
218

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

klooster acht
acht volle
volle bladzijden
bladzijden (pp.
(pp.
klooster
terwijl anderzijds
anderzijds de
de
317-325), terwijl
317-325),
Vlaamse muziek
XVe en
en de
de
Vlaamse
muziek in
in de
de XVe
XVIe eeuw
eeuw het
het met
metanderhalve
anderhalvebladbladXVIe
zijde moet
moet stellen,
stellen, ofschoon
ofschoon de
de auauzijde
teur zelf
zelf schrijft
schrijft:
cent
teur
: « «Pendant
Pendant cent
cinquante ans
environ l'école
l'école des
des
cinquante
ans environ
Pays-Bas sera
sera la
la plus
plus réputée
réputée du
du
Pays-Bas
monde»» (p.
461). . Bij
velen zal
zal het
het
monde
(p. 461)
Bij velen
verwondering wekken,
wekken, dat
dat het
het
ook verwondering
grandioze werk van
van Huizinga
Huizinga:: ««Het
grandioze
Het
herfsttij der
der Middeleeuwen
Middeleeuwen »,
niet
herfsttij
», niet
eens vermeld
vermeld wordt
wordt:: een
een rechtzetrechtzeteens
of althans
althans een
een toetsen
toetsen van
van HuiHuiting of
tijdsbeeld had
had de
de waarde
waarde van
van
zinga's tijdsbeeld
deze studie
studie aanmerkelijk
aanmerkelijk verhoogd.
verhoogd.
deze
Deze enkele
enkele onvolmaaktheden
onvolmaaktheden —
Deze
werk van
van dit
dit soort
soort er
er heeft
heeft
zoals elk werk
- beletten
beletten niet,
niet, dat
dat wij
wij den
den auteur
auteur
—
zeerste dankbaar
dankbaar zijn om dit gegeten zeerste
schenk;; wij verhopen
verhopen van harte,
harte, dat
dat
schenk
hij de
de opgenomen
opgenomen zware
zware taak
taak binbinhij
afzienbaren tijd tot een
een gelukkig
gelukkig
nen afzienbaren
einde moge
moge brengen.
brengen.
einde
M. Dierickx
Dierickx
M.
Dr J.
J. PRESSER,
PRESSER, De
De Tachtigjarige
Tachtigjarige
Dr
Oorlog, met medewerking vanOorlg,metdwkinva
Prof. Dr J.
J. Romein,
Romein, Dr
C. J.
J.
Prof.
Dr A. C.
Vrankrijker, Dr
J. WeWeDe Vrankrijker,
Dr R.
R. E. J.
ber en
en Dr
Dr J.J. W.
W.Wijn,
Wijn, derde
derde
ber
druk.
- Elsevier,
Elsevier,AmsterdamAmsterdamdruk. -Brussel, 1948,
334 blz.,
blz., geill.,
geïll.,
Brussel,
1948, 334
Fr. 217.
217.
In
1941 verscheen
verscheen de eerste
eerste druk
druk
In 1941
op
naam van
van Drs
Drs B..
B.. W.
W. Schaper,
Schaper,
op naam
daar
de auteur
auteur publicatieverbod
publicatieverbod had
had
daar de
gekregen ; bij
bij deze
deze derde
derde druk
druk wordt
wordt
de
mystifica.tie eindelijk
eindelijkverwijderd.
verwijderd.
de mystificatie
Het
eerste hoofdstuk
hoofdstuk (blz.
(blz. 1-38)
1-38)
Het eerste
van de
de hand
hand van
van Prof.
Prof. Romein
Romein biedt
biedt
een
interessante uiteenzetting
uiteenzetting van
van
een interessante
de
houding der
der historici
historici sinds
sinds vier
vier
de houding
eeuwen
den tachtigjarigen
tachtigjarigen
eeuwen tegenover den
oorlog.
de vijf
vijfvolgende
volgende hoofdhoofdoorlog. In
In de
stukken
39-123) geeft
geeft Dr
Dr
stukken (blz.
(blz. 39-123)
Presser
een summier
summier staatkundigstaatkundigPresser een
militair
die eeuw
eeuw gegemilitair overzicht
overzicht van
van die
treft een
een nieunieuscbiedenis.
schiedenis.Af
Af en
en toe treft
we
kijk op
op de
degebeurtenissen,
gebeurtenissen, soms
soms
we kijk
ook
een vergissing
vergissing:: zo schrijft
schrijft hij
hij
ook een
aan
de ««consulta»
van Margareta
Margareta
aan de
consulta » van
van Parma
Parma de
de politieke
politieke bevoegdheid
bevoegdheid
van
een ««achterraad
toe, terwijl
terwijl
van een
achterraad »» toe,
het
slechts een
een adviserend
adviserend lichaam
lichaam
het slechts
voor
benoeming der
der stadsmagisstadsmagisvoor de benoeming
traten
Wij missen
missen er
er enigsenigstraten was.
was. Wij
zins
den synthetischen
synthetischen greep
greep op het
het
zins den
uitgebreide
ook
uitgebreide feitenmateriaal,
feitenmateriaal, en
en ook
vragen
wanneer de nationatiovragen wij
wij ons af, wanneer
nale
geschiedschrijving eindelijk
eindelijk de
de
nale geschiedschrijving

honderden
honderden bundels
bundels dokumenten
dokurnenten van
van
het
het Algemeen
Algemeen Spaans
Spaans Archief
Archief te
te SiSimancas,
waaruit nog
nog zo
zo weinig
mancas, waaruit
weinig is
is
gepubliceerd,
zal onderzoeken.
gepubliceerd, zal
onderzoeken. De
De
zes
zes volgende
volgende hoofdstukken
hoofdstukken (blz.
(blz.124124328) schetsen
schetsen een
een beeld
beeld van
van het
het hele
hele
bonte
bonte en
en rauwe
rauwe leven
leven van
vanNederland
Nederland
in
in dien
dien tijd
tijd :: het
het leger
legerdoor
door Dr
DrWijn,
Wijn,
de vloot
vloot door
door Dr
Dr Weber,
Weber, handel
handel en
en
nijverheid, het
het politiek
politiek bestuur,
bestuur, kunst
kunst
nijverheid,
kultuur door
door Dr Presser,
Presser, het
het leleen kultuur
ven van
van het
het volk
volkininoorlogstijd
oorlogstijddoor
door
Dr De
De Vrankrijker.
Vrankrijker. Dit gedeelte
gedeelte is
is
werkelijk
werkelijk zeer
zeer goed,
goed, boeiend
boeiend en
en ininteressant,
teressant, met
met citaten
citaten uit
uitdichters
dichters
en prozaschrijvers
van toen en
prozaschrijvers van
en folkfolkdetails.
loristische details.
Elsevier
Elsevier heeft het
het werk
werkvorstelijk
vorstelijk
uitgegeven
uitgegeven op
op glanzend
glanzend papier
papier met
met
een
een weelde
weelde van
van binnenbinnen- en
en buitenbuitentekstplaten
in zwartdruk
en ook
tekstplaten in
zwartdruk en
ook in
in
kleurendruk.
Deprijs
prijs is
is dan
kleurendruk. De
dan ook
ook
zeer schappelijk
schappelijk te
tenoemen.
noemen.
M.
Dierickx
M. Dierickx
K.
K. ter
ter LAAN,
LAAN, Folkloristisch
Folkloristisch woorwoordenboek
van Nederl. en
denboek van
en VlaamsVIaamsBelgië.
België. —
- Van
Vaq Goor
Goor en
enZonen,
Zonen,
Den
Den Haag,
Haag, 1949,
1949, 503
503 pp.,
pp., geb.
5,90.
f. 5,90.
In de serie van
van ter
terLaans
Laanswoordenwoordenboeken
is dit
boeken is
dit werk,
werk, waarin
waarin veel
veel
wetenswaardigsover
over de
de zeden
wetenswaardigs
zeden en
en
gebruiken van
van het Nederlandse
gebruiken
Nederlandse volk
volk
een van de
is bijeengebracht,
bijeengebracht, een
de meest
meest
practische en nuttige.
practische
nuttige.
Men kan
kan wel
wel zeggen,
Men
zeggen, dat
dat het
het bij
bij
een groeiende
groeiende waardering
waardering en
en belangbelangstelling voor
stelling
voor de
de folklore
folklore in
in een
een bebehoefte voorziet.
hoefte
voorziet. Moge
Moge het
het ertoe
ertoe
bijdragen dit
dit groot Nederlandse
bijdragen
Nederlandse culcultuurbezit beter
beter te doen
tuurbezit
doen kennen
kennen en
en
voor het
voor
het nageslacht
nageslacht te
tebewaren.
bewaren.
C. Kock.
C.
Mr H.
H. J.
Uit het
Mr
J. J.
J. SCHOLTENS,
SCHOLTENS, Uit
het
verleden van Midden
verleden
Midden KennemerKennemerland. --- van
land.
van Stocicum
Stoc~um zn,
zn, Den
Den
Haag, 1947,
Haag,
1947, 314 pp.,
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ring op God derhalve, gesproken. Wij
lezen daar over de macht van het offer, over macht en vrijheid, over de
macht van de heilige en tenslotte —
zeer verrassend -- over « de macht
kinderen Gods te worden ».
J. J. M. van der Ven
Ernest JUENGER, Sprache und
KSrperbau. — V. Klostermann,
Frankfurt a.M., 1949, 86 pp.

Jakob BARION, Macht and Recht.
-- In-8°, 70 blz., Scherpe-Verlag
Krefeld, 1947.
Een degelijk essay over de verhouding van macht en recht bij
Plato, geschreven vooral in het licht
der jongste Plato- studiën van Kurt
Hildebrandt, Werner Jaeger en Wilhelm Nestle. Warm aanbevolen.
V. L.

.

Wat in de voorstaande aankondiging over het essay werd gezegd,
geldt ook hier. En ook hier moet gezegd worden, dat het boekje aan deze speciale eisen goeddeels voldoet.
Zoals de titel zegt, wordt de schr.,
wiens betekenis in het Duitse geestesleven juist na zijn breuk met Nationaal-socialistische sympathieën
sterk is toegenomen, bewogen door
het probleem omtrent het verband
tussen de taal en de lichaamsbouw.
Het is natuurlijk van gans andere
structuur dan pater de Witte's lijvige studie op dit gebied, welke Jiinger ook heeft benut. Het is het werk
van een cultuur-philosoof, psycholoog, die al observerend en verwerkend getroffen is geweest door de
kolossale invloed van ons lichaam,
met name van de lichaamssymetrie
op onze taal. Zo merkt hij ergens op,
hoe anders onze woorden (maar ook
onze begrippen en gedachten) zouden
zijn gevormd, als wij eens niet tweezijdig symetrisch, maar b.v. vijfarmig als een zeester of zeshoekig als
een lelie waren gebouwd. Hij wandelt om en door dit thema in het
eerste gedeelte over de hand (rechts
en links) . De hand speelt echter ook
een merkwaardige rol in allerlei zegswijzen met betrekking tot haar
vorm : hand of vuist. Dan spreekt hij
over de hierarchie van onze lichaamsbouw in functie tot onze taalbouw :
hoofd en voet, boven en beneden. En
natuurlijk geven ook de vijf zintuigen aanleiding tot beschouwingen,
die van originele denkkracht getuigen.
In deze besprekingen kan men
niet polemiseren tegen deze of gene
stelling. Een essay is trouwens reeds
geslaagd als het door zijn oorspronkelijkheid prikkelt tot bezinning. En
daarom is dit boekje, evenals het vorige inderdaad geslaagd.
J. J. M. van der Ven

Berthe BERNAGE, Dertien Jaar,
Een kijkje in de Psychologie van
de ondankbare leeftijd van het
meisje. Uit het Frans door Dr
J. de Clerck. — Leuven, Uitg.
De Pauw, 1947, 77 pp., Frs 22.
« Mijn meisje is dertien ! » Vele
ouders weten dat dan de moeilijke
tijd begint. Waarom schaffen ze zich
niet dergelijke boekjes aan ? Zij
zouden zich aldus veel moeilijke
ogenblikken besparen en hun gezinsgeluk vermeerderen. Zelfs een drukke huismoeder kan deze korte hoofdstukjes gemakkelijk lezen. Een goede typering van de verschillende toestanden van het meisje, en verklaring en een oplossing : dat geeft het
boekje.
W. Smet
Theoderich KAMPMANN, Anthropologische Grundlagen ganzheitlicher Frauenbildung miter besonderer Beriicksichtigung des religi5sen Bereichs. I Bd.: Die Methodologie der Geschlechtsdifferenz und die Physiologie des
Frauenwesens. II Bd.: Die Psychologie des Frauenwesens. —
Ferd. SchSningh, Paderborn, 2e
Aufl., 1947, 335-398 bl., 12 en 14
DM.
De schrijver, die jaren lang zich
bezig gehouden heeft met onderricht
en opvoeding van de vrouwelijke
jeugd, heeft het plan opgevat om een
volledige anthropologie der vrouw
uit te geven ten dienste van allen,
die met het onderricht en de opvoeding van het vrouwelijk geslacht belast zijn. Het werk zal 5 delen omvatten. De twee eerste delen getuigen van de gedegenheid om niet te
zeggen de Duitse Griindlichkeit,
waarmede de schrijver te werk gaat.
Al wat er ooit over het onderwerp
geschreven is, komt in deze boekde-
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len te voorschijn : talloze citaten,
verwijzingen, noten, literatuuropgaven bewijzen dat de schrijver zijn onderwerp van alle kanten bekeken
heeft. Helaas komt dit alles de leesbaarheid en de bruikbaarheid niet
ten goede ! Wij vrezen, dat weinig
mensen uit de praktijk met dit eclectische werk raad zullen weten.
A. v. K.
Wissensehaft und Weltbild. - Vierteljahrschrift fiir alle Gebiete
der Forschung. Eerste Jaargang
1948, Verlag Herold, Wien.
Wij maken graag dit jonge Tijdschrift aan onze lezers bekend. De
eerste jaargang behandelt grondig
vraagstukken over kunst en philosophie zowel als exacte wetenschappen
en cultuurhistorische en cultuursociologische problemen. Het program
der redactie wordt klaar uitgesproken in de titel van het tijdschrift :
Wetenschap en Wereldbeeld. In de
nadere omschrijving van het nagestreefde doel wordt aangekondigd dat
alleen wetenschappelijke bijdragen
(met uitsluiting van politiek en actuele economie) worden aangenomen.
Zo nochtans dat enerzijds specialisatie wordt uitgesloten, daar men een
synthetisch beeld der wetenschap wil
bereiken, terwijl men anderzijds elke vulgarisatie zal weren om de we-
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tenschappelijke standing van het
tijdschrift hoog te houden.
De eerste jaargang is daarin vrij
goed geslaagd. Enkele artikelen
schijnen wel erg hoge eisen te stellen aan de lezers. Daarmee wijzen we
een van de klippen aan die door de
leiding voortdurend zal moeten worden omzeild, terwijl door het ontwijken van specialisatie licht een te
gemakkelijke synthese kan binnensluipen.
Deze gevaren, waaraan het tijdschrift voortdurend staat blootgesteld, bewijzen reeds op welk hoog
plan het zich beweegt.
A. Boone
J. DRIESSEN en J. HONDERS,
Zelfbeschikking in de Opvoeding.
Asch (Limburg) , 1949, 56 blz.
--

Er valt veel goeds te zeggen over
de lofwaardige poging, hier uiteengezet, om de leerlingen van onze internaten op te voeden door hun een
actieve deelname te bezorgen aan
diezelfde opvoeding. Geïsoleerde
proefnemingen van dien aard hebben, in den loop van de laatste jaren
vooral, plaats gehad in verschillende
landen. Deze korte systematische beschouwing bevat veel nuttige wenken. Jammer dat de taal van deze
brochure zo in gebreke blijft.
J. Noë

KUNST
Theo van REIJN, Nederlandse beeldhouwers van deze tijd. - Elsevier, Amsterdam Brussel, 1949,
95 pp., 75 afbeeldingen.
« Schone vergelijkingen bewijzen
veel, want alleen mooie dingen roepen schone beelden op ». Dit woord
van Emile Mate viel mij in, toen ik
het boek doorlas van Theo van Reijn :
« Nederlandse beeldhouwers van deze tijd ». In eerlijke, oprechte bewondering schrijft deze beeldhouwer
over het werk van vroegere kunstenaars en contemporaine collega's, zodat men met veel vreugde kennis
maakt met het werk van de noeste
arbeiders in het harde steen. Theo
van Reijn is zelf een uitstekend vakman, die de geheimen v an de beeldhouwkunst kent. Men volgt hem
daarom graag in zijn beschouwingen

over het vak. Veilig voelt men zich
onder de leiding van dezen bekwamen gids. Alleen wanneer hij zo nu
en dan terrein wil betreden, dat buiten zijn vakgebied ligt, voelt men
zich iets onzeker worden, omdat ook
zijn richtinggevend woord dan vaak
vaag en onduidelijk wordt.
Theo van Reijn heeft zijn bijzondere voorkeuren, dit ervaart men als
men zijn mooie inleiding leest ; maar
dit is toch voor hem geen beletsel om
oprechte kritiek te hebben op het
werk van ouderen en tijdgenoten.
Zijn kritiek komt steeds uit een hart
dat ook bewonderen kan, en daarom
is zij mild en vruchtbaar. Wel blijft
hij soms iets te algemeen in zijn besprekingen. Slechts zelden gaat hij
nadrukkelijker in op het werk van
de kunstenaars afzonderlijk. Dit
brengt ook wel bijzondere moeilijk-

222
222

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

heden mee,
mee, maar
maar mij
mij dunkt,
dunkt, dat
dat dedeheden
voor den
den schrijver
schrijver niet
nietonoveronoverzen voor
komelijk waren.
waren. Een
Een prachtige
prachtige serie
serie
komelijk
foto's vervolledigt
vervolledigt het
het beeld,
beeld, dat
dat dedefoto's
beeldhouwer-schrijver van
het
ze beeldhouwer-schrijver
van het
schone, maar
maar moeizame
moeizame vak
vak heeft
heeft
schone,
ontworpen.
ontworpen.
Een fraai
fraai boek
boek over
over een
een edel
edel amamEen
bacht!!
bacht
C. de
de Groot
Groot
C.
A. van
van den
denBOOM,
BOOM, Hans
Hans Holbein
Holbeln
Dr A.
de Jonge.
Jonge. —
- 1948,
1948, 116
116 blz.,
blz., 52
52
de
afbeeldingen en één
één reproductie
reproductie
afbeeldingen
vierkleurendruk, 24,5 x 18
18 cm.,
cm.,
in vierkleurendruk,
f.7,.40.
f.
7,40.

». Dit
boven gaat
gaat,.
Dit wordt
wordt
verde leer te boven
besloten
besloten uit teksten
teksten van
vanLeonardo,
Leonardo,
die
die duidelijk
duidelijk het
hettegenovergestelde
tegenovergestelde
zeggen, en voor
voor ieder
ieder katholiek
katholiek de
de
zeggen,
f essio fidei
orthodoxe pro
professio
fidei vormeest orthodoxe
men.
de stichtelijke wijze
men. Om
Om de
wijze te
te ververklaren, waarop
waarop de meester
meester de
de laatste
laatste
klaren,
an een
sacramenten ontving, moeten
moeten ddan
een
paar
paar acrobatieën
acrobatieën uitgevoerd
uitgevoerd met
met de
de
historische
historische critiek.
critiek. —
- Weeral
Weeral voorvooroordeel
en a-priorisme
in een
oordeel en
a-priorisme in
een ernernstig
stig bedoeld
bedoeld werk.
werk.
De uitgever
uitgever zorgde
zorgde voor
voor een
een keukeupraesentatie.
rige praesentatie.
A. Deblaere
Deblaere

S. WITSEN
WITSEN ELIAS,
ELIAS, Leonardo
Leonardo da
da
J. S.
VlncL —
- 1948,
1948, 76
76 blz.,
blz., 47
47 afbeelafbeelVinci.
dingen, 24,5
18 cm.,
cm., fr.
fr. 150.
150.
dingen,
24,5 xx 18
Uitg. ««In
den Toren
Toren:.,
Naarden,
In den
», Naarden,
Wereldbibliotheek, AmsterdamAmsterdamWereldbibliotheek,
Antwerpen.

Werner
Wemer WEISBACH,
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S. blijkt
blijkt zich
zich aa priori
priori een
een kakanaar ! S.
rakterbeeld
hebben ontworpen,
ontworpen,
rakterbeeld te hebben
van
wat nu
nu éénmaal
éénmaal ««Duits,
is,
van wat
Duits » is,
waarin
en Holbein
Holbein niet
niet
waarin Dürer
Durer wèl
wèl en
passen.
Wagner Duits
is, kan
kan
passen. Als
Als Wagner
Duits is,
Bach
da.n niet
niet meer
meer zijn
zijn?
Kan
Bach het
het dan
? Kan
Eckhart
naast Suso
Suso bestaan,
bestaan,
Eckhart er niet naast
Hölderlin
Goethe, Nietszsche
Nietszsche
HSlderlin naast
naast Goethe,
naast
Kant?? Ware
Ware het
het niet
niet objecobjecnaast Kant
tiever,
Duitse karakter
karakter wat
wat minmintiever, het Duitse
der
priori te
te bepalen
bepa.len ??
der aa priori
Voor
natuur zelf,
zelf,
Voor Leonardo
Leonardo is
is ««de
de natuur
in zekeren
zekeren zin,
zin, Goddelijk...
Goddelijk... De
De MidMiddeleeuwsche
theologische speculaties
speculaties
deleeuwsche theologische
ter zijde
zijde schuivend,
schuivend, komt
komt [hij],
[hij], via
via
de
beschouwing van
natuur, tot
de beschouwing
van de
de natuur,
een
religieus besef,
besef, dat
dat de
de overgeleovergeleeen religieus

Weisbach
toont een
Weisbach toont
een zekere
zekere voorvoorliefde
liefde voor
voor algemene
algemene titels,
titels, die
die een
een
gewaarschuwd lezer
lezer zouden
zouden mismisniet gewaarschuwd
leiden over
inhoud van zijn
zijn boeboeleiden
over de inhoud
ken.
ken. Terwijl
Terwijl zijn
zijn ReZigiöse
Reform
Religiose Reform
und mittelalterliche
uoo
mittelaZterZiche Kunst
Kunst ontstaan
en
en ontwikkeling
ontwikkeling beh
behandelt
van de
de
andelt van
Romaanse
Romaanse bouwplastiek,
bouwplastiek, bestudeert
bestudeert
hij in
hij
in zijn
zijn Ausdrucksgestaltung
AusdrucksgestaZtungmitmittelalterlicher Kunst
telaZterlicher
Kunst hoofdzakelijk de
de
evolutie en expressie-middelen
expressie-middelen van
van de
de
miniatuur- en ivoorsnijkunst,
miniatuurivoorsnijkunst, met
met ininbegrip van
van enkele
begrip
enkele werken
werken uit
uit de
de
vroegste Romaanse
vroegste
Romaanse plastiek,
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het einde
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kunst van het
De
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waarvan
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men
belang steeds
steeds beter
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inziet,
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op een
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eigen naam,
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eerste
Romaans,
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hand van
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goed uitgekozen
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geest zelf v
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van
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kunst,
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de invloeden
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expressiedrang interpreteert,
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verstart.
Hoewel deze
deze studie
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degene, die
die reeds
reeds
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zal alleen
een zeker inzicht
een
inzicht in
in de
de kunsthistorie
kunsthistorie
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heeft, met vrucht de aesthetische
ontleding van de werken volgen.
Aesthetische vergelijking van miniaturen en ivoortafeltjes zal hem immers weinig baten, zo hij ze niet
weet te situeren, zo hij niet reeds
een zekere kijk heeft op de historische evolutie van deze kunst, van
scriptoria en ateliers, met hun filiatie en invloedssfeer. Evenmin zal de
oningewijde zich kunnen interesseren
voor de vaak oprijzende polemiek
tussen de Schr. en zijn geleerde collega's, die voor hem alleen verrijkend wordt, wanneer hij daarbij beroep kan doen op eigen inzicht en
oordeel.
A. Deblaere
P. Paul DONCCEUR, Le Christ dans
tart frangais, II D. -- Editions
d'Histoire et d'art, Librairie
Plon, Parijs, 1948, 200 pp. en
200 helios, 24 x 18 cm., Fr. fr.
1800 (de twee delen) .
In dit tweede deel van zijn overvloedig en mooi geillustreerde Christus-studie behandelt F. Doncceur de
thema's van Christus' Lijden vanaf
Kruisiging tot Graflegging. en van
de Apocalyptische Christus. Daarbij
kiest hij beslist één bepaald standpunt : dat van de moderne katholiek,
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die in de kunstschatten van heden
en verleden datgene zoekt, wat de
hedendaagse vroomheid en beschouwing kan voeden en verrijken. Trots
de iconographische gegevens, dus
geen iconographie ; nog minder een
kunsthistorische studie, die de werken tracht te begrijpen van uit hun
eigen opvattingen, milieu, en evolutie. De kunsthistoricus zal het vreemd
vinden, dat menig renaissance- en barokwerk als te heidens of pathetisch
wordt afgekeurd : zo is echter de begrijpelijke reactie van de op inkeer
en verstilling ingestelde tijdgenoot,
van wie niet kan worden verwacht,
dat hij zich in andere perioden heeft
« ingeleefd ». Ook valt het soms
moeilijk voor de keuze van Franse
werken, zich aan het geografische
Frankrijk te houden, daar in het verleden de cultuur-gebieden wel eens
een andere structuur vertoonden
(men denke slechts aan de Boergondisch-Vlaamse school) , en vaak alleen door buitenlandse werken de
Franse kunnen worden begrepen.
S.'s taal is oprecht, sober en diep
doorvoeld ; hij zal menig tijdgenoot
de artistiek-religieuze rijkdom van
het verleden opnieuw leren zien en
waarderen.
A. Deblaere

POLITIEK, ECONOMIE, SOCIOLOGIE
René BRUNET, La garantie internationale des droits de l'homme
d'après la charte de San Francisco. — Editions Ch. Grasset,
Genève, z. j. (1947) , 383 blz. Zw.
Fr. 10, 50.
Samen met Prof. Lauterpacht's
An International Bill of the Rights
of Man is dit werk van Prof. Brunet
over de internationale Keure van de
Rechten van den Mens het volledigste wat totnogtoe over dit onderwerp werd gepubliceerd. De voorziening van de Rechten in het Charter van San Francisco, de grondstrekking van de verklaring die nu
ter bespreking is en de waarborg
van die Rechten maken de voornaamste delen van het boek uit. Schrijver
is een uitgesproken voorstander van
de moderne opvatting van het internationale recht dat wil afrekenen met
het begrip van staatssouvereiniteit
geheel onafh ankelijk van de inter-

nationale rechtsorde. Hij huldigt de
Verklaring van Rechten omdat zij in
het internationale recht de individuele mens, en niet meer de Staat of
bevoorrechte gemeenschappen, als
rechtssubject beschouwt. Wij vrezen
dat Prof. Brunet wat al te optimistisch is geweest wanneer hij betoogt
dat art. 2, par. 7 van het Charter van
San Francisco over de « exception
de juridiction nationale » het doorvoeren van de Verklaring van Rechten niet in den weg staat. De feiten
zijn daar : meermaals beriep zich de
waarnemer van de USSR op dit artikel om zijn verzet te laten blijken
en de tekst liet het hem toe. Hij heeft
evenmin overtuigd waar hij geweert :
« Le problème n'est point de rechercher quel est le fondement philosophique des droits de l'homme... » (p.
210) . Die opvatting is juist, waar • er
tussen al diegenen voor wie die
rechtsbepalingen bindend zullen zijn,
een grondovereenkomst blijkt uit een
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Onze lezers zullen gemerkt hebben, dat er in de laatst
verschenen nummers van K.C.T. St re ven een lichte wijziging
van de redactionele structuur werd ingevoerd. Wat vroeger
« Kroniek » werd genoemd, heet nu « Forum ». Daarentegen
verschijnen nu regelmatig kronieken in de echte zin van het
woord, ni. overzichten betreffende een of andere tak van de
cultuur. Zo heeft de structuur van het tijdschrift zich in
gunstige zin, naar we verhopen, ontwikkeld. Na de hoofdartikelen waarin zelf weer een onderscheid tussen meer
diepgaande bijdragen en lichtere leesartikelen valt te erkennen zullen dus voortaan een of meer « kronieken » aan de
beurt komen. Daarop volgt dan het maandelijks politiek
overzicht, en tenslotte komt Forum, waarin recente gebeurtenissen, en ook wel een bijzonder belangrijk boek ter sprake
komen. Tenslotte vindt de lezer de steeds gretig gelezen
Boekbespreking.
Tot nog toe publiceerden we kronieken over de Thomistische literatuur, over het toneel in Nederland, over GrootNederlandse geschiedschrijving en, in dit nummer, over de
film. Zullen volgen kronieken over de literatuur in de grote
cultuurlanden, over de Amerikaanse muziek, over de natuurwetenschappen, over de sociologie, over de katholieke dogmatiek, enz. Zo hopen we op een vrij regelmatige wijze
onze lezers op de hoogte te kunnen houden van hetgeen er
gebeurt in de verschillende sectoren van het culturele leven.
Graag zullen we van al onze lezers de suggesties en wensen
betreffende deze innovatie in ontvangst nemen.

Een enthousiast lezer schrijft ons « Gij vraagt vooreerst,
dat ik mij zou aanmelden als vriend van K.C.T. Streven.
Dat doe ik volgaa rne. Voor den oorlog was ik een trouw
lezer van « La Revue des deux Mondes ». Onder de oorlog
legde ik toevallig de hand op een nummer van Streven en
sedertdien ben ik een trouw abonné van dit tijdschrift.
Sedert de samensmelting van K.C.T. met St reven, waardeer
ik mijn tijdschrift nog veel meer dan voordien. Beschouw
me dan als een lid van uw Vriendenkring. » Uit dit schrijven
menen we te kunnen afleiden, dat we erin geslaagd zijn ons
tijdschrift op zulk een peil te brengen, dat het kan wedijveren met het beste dat in de grote cultuurlanden verschijnt.
Is dit zo, dan is een van onze voornaamste doeleinden bereikt.
In deze bemoedigende overtuiging zullen we niet weinig
bevestigd worden, indien vele nieuwe abonnés zich opgeven.
Vrienden en lezers van K.C.T. Streven, wij menen een beroep
op U te mogen doen om ons te steunen door onder uwe
kennissen nieuwe abonnés voor ons te winnen.

Wenst U boeken te vcrhopdn?
Wij kopen bibliotheken van elke aard, alsook afzonderlijke waardevolle werken over Geschiedenis, Folklore, Kunst, Taal- en Letterkunde en Wetenschap,
vroegere uitgaven enz. (Geen schoolboeken of ontspanningslectuur). Wij zijn gaarne bereid ten huize
schattingen te doen zonder verplichting voor de
verzoekers.
N. V. STANDAARD-BOEKHANDEL,
57, Huidevetterstraat, Antwerpen.
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MGR FULTON J. SHEEN
Doctor In de Wijsbegeerte, doctor In de Godgeleerdbeld,
doctor In de Rechten, doctor In de Letteren.
Buitengewoon Hoogleraar In de Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven
en van de Catho\!c Unlverslty of AmerIca.

IS ONS LEVEN ZINLOOS?
UIT HET BNGELS VERTAALD
DOOR
J. VAN DAALEN

Men spreekt tegenwoordig gaarne over «een man van formaat:., Ik geloof dat deze uitdrukking van te klein formaa.t
is voor Mgr Fulton Sheen, den schrijver van dit boek. Alles
aan deze dynamische figuur is groot. De natuur heeft naar
dezen man gesmeten met gaven en talenten, en de bovennatuur heeft a.l deze godsgaven pas volledig tot gelding
gebracht. Het is alsof de genade op zo'n buitenkansje van
een uitzonderlijk mens heeft gewacht om In het land van
de onbegrensde mogelijkheden en fantastische projecten een
lichtbron van dezelfde fantastische verhoudingen - een vuurtoren - te ontsteken•
...In een groot wereldrijk staat een Fulton Sheen op die door
de diepte en rijkdom van zijn wetenschap, door zijn enorm
redenaarstalent en zijn kunstenaarschap van het woord in
staat Is voor dit rijk der schitterende mogelijkheden tegelijkertijd het verbluffend element te zijn, dat in staat Is de
Amerikaanse behoette aan sensationele prestaties te voldoen
en daarnaast, de diepe denker, de geniale dogmaticus te zijn,
in staat deze sensatie te behoeden voor oppervlakkigheid.

Naar het voorwoord tot IS ONS LEVEN ZINLOOS
door H. De Greeve, pro
Prij8 55,- Fr.
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Hei Prayer Book: een teken van tegenspraak
(1549-1949)
door Prof. Dr E. VANDENBUSSCHE S.J.

Een herdenking

D IT

jaar werd een kleine zaal vrijgemaakt in het British Museum te
Londen voor een Prayer Book-tentoonstelling. Vanaf de hoofdingang wordt de aandacht van de bezoeker gevestigd op de aanleiding
daartoe: 400 jaar geleden werd dit grote nationale gebedsboek voor het
eerst uitgegeven in opdracht van de elfjarige Koning Edward VI, met
goedkeuring van het Parlement en bij genade van de almachtige
Protector Somerset. De tentoonstelling omvat enkele middeleeuwse
liturgische handschriften en wiegedrukken, de twee Prayer Books van
Edward VI (1549 en 1552) , dat van 1559 onder Elisabeth met enkele
heruitgaven ervan, eindelijk het nog steeds van kracht zijnde Prayer
Book van 1662. Het was de bedoeling dat de tentoonstelling een
onderdeel zou uitmaken van een algemene herdenkingsviering die een
nationale betekenis moest hebben. Doch een niet geheel onwetend
bezoeker stelt zich al dadelijk de vraag: wat wordt hier nu eigenlijk
herdacht en gevierd? Toch niet het Prayer Book van 1549, want dit is
een door de wet verboden boek. Er is maar één wettelijk erkend en
toegelaten, één officieel opgelegd gebedsboek, dat nl. van 1662, dat
aanmerkelijk verschilt van zijn voorganger van 1549. Ook in 1949 is en
blijft dit laatste een slecht en om zijn inhoud veroordeeld boek niet
iets om er de vrome aandacht op te vestigen.
Een anglikaan kan hierop antwoorden: de verwerpelijke inhoud van
het boek laten wij terzijde, doch zijn verschijnen zelf 400 jaar geleden
blijft een memorabele gebeurtenis. Wij vragen: in welke zin? De staat
heeft toen voor het eerst, officieel en geheel eigenmachtig, de regeling
van de eredienst op zich genomen. Zal men zich verheugen over deze
gewelddadige, bloedige nationalisatie van de godsdienst, doorgevoerd
met methoden die een bekend anglikaan kenmerkt als de grootste
benadering van het Gestapo-regime, die Engeland ooit gekend heeft? 1 )
Er gaan toch luide proteststemmen op tegen wat zich thans afspeelt in
Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Polen, enz. De anglikaan kan natuurlijk
ook zeggen dat op Pinksterdag 1549, toen het Prayer Book effectief
1)

15

Gregory DIX, „The Shape of the Liturgy", blz. 680.
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geheel misplaatst zal vinden daar ook een plaatsje in te nemen. Wat
natuurlijk alle enthousiasme uitsluit.
Deze problematiek wil ik hier in het kort behandelen. Want zo er in
1949 geen geestdrift gevonden wordt voor een Prayer Book-viering, er
is belangstelling en prikkelbaarheid te over voor de Prayer Bookproblematiek en -discussie. Dit boek brengt geen vrede in de Engelse
Kerk doch het zwaard. Het spreekt vanzelf dat deze problematiek niet
bestaat voor ons, katholieken: het Prayer Book is een ketters boek. Men
kan natuurlijk zeggen: laat de doden hun doden begraven; dat alles is
onbelangrijk voor ons, aangezien er maar één oplossing bestaat voor de
anglikanen, nl. te verbranden wat zij aanbeden hebben. Precies dat
interesseert ons, of die dag wellicht nadert, waarop ze bereid zullen
zijn te verbranden wat zij aanbeden hebben, de dag nl. waarop ze gaan
inzien dat alle verdere herziening en moeizame heraanpassing van het
Prayer Book slechts hierin kan bestaan dat men het katholiek maakt.

Inhoud en oorsprong van het Prayer Book
Wat is het Prayer Book? Een boek dat alles bevat voor de openbare
eredienst in de anglikaanse geloofsgemeenschap welke, volgens Gregory Dix 4 ) , in het geheel een 20.000.000 zielen telt waarvan ongeveer
5.000.000 praktiseren. Het valt uiteen in vier secties: 1. Het gemeenschappelijk gebed (Common Prayer) , beantwoordend in sterk vereenvoudigde vorm aan ons kerkelijk officie of breviergebed. Dit omvat de
Metten als morgengebed, de Evensong –r een vervangstuk voor de
Completen — als avondgebed, de litanie en enkele gelegenheidsgebeden. De benaming Common wijst er op dat het bedoeld is voor alle
gelovigen, zowel leken als geestelijken. 2. Het Sacramentarium, bevattende de orde van toediening der sacramenten Doopsel en Eucharistie,
de twee evangelische en bijgevolg eigenlijke sacramenten. Na het
Doopsel-ritueel is de catechismus opgenomen bij wijze van aanhangsel.
3. Het rituale met de ceremoniën van het Vormsel, het Huwelijk, het
kerkelijk Bezoek der zieken (zonder H. Oliesel wel te verstaan) , de
plechtigheden van de Kerkgang en de Uitvaart. 4. Het ordinale waarin
de wijdingsplechtigheden van bisschoppen, priesters en diakens zijn
opgenomen. Naderhand zijn daar nog de XXXIX geloofsartikelen
bijgevoegd, die bij het eerste verschijnen van het Prayer Book nog niet
bestonden, en die daar eigenlijk niets mee te maken hebben, aangezien
„The Shape of the Liturgy", blz. 613. Volgens „The Britanica Book
4)
of the Year 1949" zou de Engelse Kerk alleen reeds 25.000.000 nominale en
5.000.000 effectieve leden tellen. De cijfers van Gr. Dix zijn wellicht wat te
laag, doch ze staan ongetwijfeld dichter bij de waarheid.

228

HET PRAYER BOOK: EEN TEKEN VAN TEGENSPRAAK

de geloofsbelijdenis die in de openbare eredienst werd geïncorporeerd
het zogenaamde Niceense Credo is.
Waar komt het Prayer Book vandaan? F. E. Brightman 5 ) heeft dat
alles nauwkeurig onderzocht; op enkele details na, door studies van
jongere datum vastgesteld, geeft zijn werk volledige opheldering aangaande zijn bronnen. Het berust in hoofdzaak op de Sarum-liturgie,
d.w.z. een liturgie van het Romeinse en niet van het Keltische of
Gallikaanse type, die, uitgaande van Salisbury, bij het begin der 16e
eeuw het meest algemeen in Engeland werd gebruikt. Uiterlijk gezien
is het een vertaling en aanpassing ervan, met dien verstande dat het de
eredienst enerzijds grotelijks vereenvoudigde, eenvormiger en meer
toegankelijk maakte zowel voor de gewone leken als voor de clerus, en
anderzijds veel meer baseerde op de H. Schrift. Dit alles onder invloed
van het continentale protestantisme.
De man die er verantwoordelijk voor moet worden gesteld is Thomas
Cranmer, aartsbisschop van Canterbury (1533 ---- 1556) , naar het
woord van Gregory Dix „een tragische en ironische figuur" 6 ) . Zijn
meesterschap over de Engelse taal, zijn fijne liturgische zin, zijn taaie
volharding hebben de anglikanen altijd geprezen. Deze hoedanigheden
liggen geobjectiveerd in zijn werk. Niet alleen schrijft Cranmer een
ongeëvenaard sober, vast en tegelijk zalvend Engels, hij heeft daarenboven aan het geloofsleven een authentiek rituele structuur weten te
geven, m.a.w. hij bezat de gave om de openbaring, die tegelijkertijd
gegeven is in een min of meer abstract mentale en een concreet practische vorm, harmonisch uit te drukken in een concrete, volmenselijke
gemeenschapsdaad. Vergeleken met de nieuwe liturgieën der continentale protestanten is Cranmers liturgie een meesterwerk 7 ) . Anderzijds
verzwijgt men thans ook de tekorten en de minder goede hoedanigheden van deze man niet meer: zijn dubbelhartigheid (zijn huwelijk met
Osianders nicht heeft hij altijd zorgvuldig verborgen gehouden voor
Hendrik VIII) , zijn gewetenloos opportunisme (niet zodra was Hendrik VIII, die van geen verdere verandering in de godsdienst wilde
weten, gestorven en opgevolgd door de negenjarige Edward VI, of
Cranmer misbruikte de onwetendheid van dit kind, zowel als de eerzucht van diens Protector om zijn hervormingsplannen te verwezenlijken) , zijn hardvochtigheid (tientallen, honderdtallen van zijn medewerkers en vrienden heeft hij naar het schavot zien leiden zonder een
vinger te bewegen) , tenslotte zijn grondige oneerlijkheid (van den
5)
6)
7)

„The English Rite", 2
o.c., blz. 673.
G. DIX, o.c., blz. 672.

vols.,

1915.
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verbeelding nodig om ons dit voor te stellen. En deze strafwetgeving is
telkens vernieuwd bij het van kracht worden der volgende Prayer
Books in 1552, 1559, 1604 en 1662; theoretisch blijft zij nog bestaan,
doch vanaf de XVIIIe eeuw is haar toepassing practisch onmogelijk
geworden.
Het feit alleen dat het Prayer Book van een dergelijke strafwetgeving blijkt voorzien te zijn, is van die aard dat vanzelf de gezagskwestie
wordt gesteld. Vanaf de voorgaande eeuw is men begonnen daar
ernstig op in te gaan en de kwestie neemt ook thans nog nieuwe
aspecten aan. Er zijn twee problemen.
Voor het Prayer Book van 1549 schijnt de zaak thans uitgemaakt te
zijn. Er bestaat natuurlijk geen twijfel aangaande de goedkeuring door
het wereldlijk gezag, Koning en Parlement. D e' vraag is of het ook
kerkwettelijk is, m.a.w. of het goedgekeurd werd door de Convocaties
of synodale vergaderingen der bisschoppen, aan wie Hendrik VIII en
zijn opvolgers, bij overname der pauselijke suprematie, nooit formeel
het kerkelijk gezag ontnomen hebben waarover ze beschikten.
Al zijn de officiële oorkonden der XVIe eeuw verloren gegaan in de
grote brand van Londen (1666) , en hoewel de synodale goedkeuring
van het eerste Prayer Book nergens uitdrukkelijk bevestigd wordt vóór
1713, toch meenden Procter en Frere in hun groot werk A new History
of the Book of Common Prayer (1901) te mogen besluiten tot die goedkeuring. Zij beroepen zich o.a. op een brief van Edward VI, waarin hij
schrijft dat het Prayer Book uitgevaardigd was met instemming van
„de bisschoppen in het parlement en al de andere geleerde mannen van
dit rijk in hun provinciale synoden en convocaties" 8 ) . Reeds in 1890
hadden Gasquet en Bishop 9 ), op grond van hetzelfde historisch materiaal besloten in tegenovergestelde zin, dat er nl. nauwelijks aan te
twijfelen viel of het Prayer Book was nooit voorgelegd aan de convocaties. De jongste geschiedschrijving stelt deze katholieke historici in het
gelijk en Prof. Powicke schrijft dat „men het er algemeen over eens is
dat het eerste Prayer Book van Edward VI nooit is voorgelegd aan de
convocaties" 19 ). G. Dix sluit zich daarbij aan en noteert daarenboven
dat hetzelfde moet gezegd worden van het tweede Prayer Book 11 ) .
Dat is ernstig. Want, aangezien het Prayer Book van Elisabeth
(1559) en ook dat van Jacob I (1604) niets anders zijn dan nieuwe
staatswettelijke uitvaardigingen van het boek van 1552, volgt hieruit
8) PROCTER & FRERE, o.c., blz. 51.
9) Zie hun „Edward VI and the Book of Common Prayer", blz. 156.
10) F. M. POWICKE, „The Reformation in England", 1942, blz. 81.
11) o.c., blz. 681.
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dat geen enkel Prayer Book vóór 1662 volledige kerkelijke goedkeuring
bezat. Natuurlijk had de Koning, Hoofd der Kerk, zijn goedkeuring
gegeven, evenzo een commissie van bisschoppen en degenen onder hen
die in het Parlement zetelden, doch ook de anglikanen denken er thans
niet meer aan om dit te beschouwen als een bezegeling met eigenlijk
kerkelijk gezag.
Het tweede probleem betreffende het Prayer Book van 1662, het
definitieve, is enigszins anders gelegen. Het is onbetwistbaar dat de
convocaties er een goedkeuring aan gehecht hebben, doch de anglikanen zelf stellen zich hier de vraag, welke waarde kan gehecht worden
aan dit gezag, een vraag die men uit historisch, ofwel mede uit kerkrechtelijk en dogmatisch oogpunt kan bekijken.
Gregory Dix beschouwt de zaak eerder historisch. Drie instanties
hadden medezeggenschap bij de herziening van 1661 r 1662. De
Geheime Raad, die de macht van de Koning vertegenwoordigde, het
Parlement en de convocaties of kerkelijke synoden. Doch sedert de
dagen van Cranmer en Somerset had de verhouding tussen deze machten zich sterk ontwikkeld: zij hadden afstand genomen tegenover elkaar
en het Parlement in het bijzonder was ten overstaan van de Koning
sterk en onafhankelijk geworden. De convocaties kregen aanvankelijk
volle vrijheid om het Prayer Book te herzien, doch Geheime Raad en
Parlement oefenden weldra druk uit op de bisschoppen en tenslotte gaf
het Parlement duidelijk te verstaan dat het geen Prayer Book zou
aanvaarden met ernstige afwijkingen van dat van 1559. De betekenis
van deze feiten is dubbel: enerzijds werd het gezag van de convocaties
ontkracht, anderzijds werd de goedkeuring van de koning ontledigd
van haar eigenlijk kerkelijke gezagsexponent. Dix wijst er nadrukkelijk
op dat de convocaties in deze omstandigheden geen vrij, onafhankelijk
en dus echt gezag vermochten te doen gelden. Ze hebben, zo schrijft
hij, zowat gefungeerd als een commissie om een wet te ontwerpen voor
het Parlement 12 En wat de goedkeuring van de koning aangaat, de
opzet van de Geheime Raad en het Parlement werd gedreven door
dezelfde geest en dezelfde idee die Cranmer een eeuw tevoren bezield
hadden. De gehele zaak was niets anders dan „een ware poging om
weer eens dat alomvattend systeem van staatscontrole over de gewetens te herstellen, waar Cromwell en Cranmer van gedroomd hadden,
en dat Laud, tot razernij van zijn tegenstrevers, een generatie tevoren
had ingevoerd" 13) . Dit is zeer juist gezien. Het lijdt immers geen
twijfel of de Koning heeft de kerkelijke synoden eenvoudig geïgnoreerd
) .

12)
13)

o.c., blz. 690.
Ibid., blz. 694.
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om steun en sterkte te vinden bij een dreigend Parletnent. Bedenkt me n
nu dat zijn opperste kerkelijk gezag, ook van anglikaans standpunt,
geen zin kan hebben tenzij hij het juist beoefent in aansluiting bij de
kerkelijke convocaties, dan wordt het duidelijk dat het gezag, waarmede hij het Prayer Book gedekt heeft, het tegenovergestelde geweest
is van een kerkelijk gezag: in de plaats van een aan de gewetens
dienstbaar gezag in de zin van het Servus servorum Dei, was het een
eenvoudige verkrachting der gewetens.
Anderen zoals A. H. Baverstock en D. Hole 14) beschouwen de
kwestie nog nadrukkelijker vanuit een meer kerkrechtelijke en dogmatische gezichtshoek. Kerkrechtelijk leggen zij grote nadruk op het onderscheid tussen sanctionneren en tot wet verheffen. Evenmin als dat
vroeger ooit geschied was. hebben de convocaties van 1661 - 1662 de in
Engeland sinds eeuwen gebruikte en van volledig kerkelijk gezag voorziene Rooms-Westerse liturgie afgeschaft. Ze hebben ook geen nieuwe
goedgekeurd. Doch in 1663 vaardigden zij een canon uit, waarbij elk
bedienaar van de eredienst beloven moest de openbare eredienst
uitsluitend uit te oefenen volgens het Prayer Book. Daarmee is, volgens
Baverstock en Hole, het Prayer Book van authentiek kerkelijk gezag
voorzien. Dit gezag is evenwel beperkt en zeer onvolmaakt. Inderdaad,
bij het decreteren van deze disciplinaire sanctie hebben de convocaties
slechts onvolledig gebruik gemaakt van hun geestelijke macht: de canon
ressorteerde slechts onder hun jurisdictionele macht. Er is een andere
macht, veel belangrijker dan de vorige, die zij nooit uitgeoefend hebben,
ook niet ten overstaan van het Prayer Book van 1662, nl. de macht die
de dogmatische leerstellingen en de dogmatische feiten vastlegt, de
macht die wij, met het oog vooral op haar leerstellig karakter, 't magis
terium heten. Eerst wanneer, met gebruik van deze macht, dogmatisch
gezag gehecht was aan het Prayer Book, zou men kunnen zeggen dat
het kerkelijk niet alleen gesanctionneerd doch ook tot wet verheven en
met het volledig geestelijk gezag der Kerk gedekt was. Niet alleen is
dit nooit geschied doch, volgens de dogmatische positie der auteurs,
kon dit toen en kan dit ook thans nog niet plaats hebben. Want in
tegenstelling met het disciplinaire kan het magisteriële gezag in geen
Kerkprovincie uitgeoefend worden, tenzij in afhankelijkheid van de
gehele Kerk, en in bewuste aanvaarding van het primaatschap van de
Heilige Stoel. Buiten Rome om, zo besluiten zij nogal paradoxaal, is er
geen gezag voor het Prayer Book. Ondertussen kan nochtans elk
bedienaar van de eredienst aan het ontbreken van authentiek kerkelijk
14) „The Truth about the Prayer Book", 1935, blz. 74 vlg.
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van menig goedgelovig anglikaan. Men wist sinds lang dat de man die
Hendrik VIII gesteund had tegen Rome en de gehele Engelse hervorming tenslotte in beweging had gebracht, connecties had met de continentale protestanten en dat hij o.m. ook de hervormde liturgie van
Hermann van Keulen had gebruikt. Men wist dat de censura van het
eerste Prayer Book door de protestantse theoloog Bucer, die Cranmer
een leerstoel in de theologie had bezorgd te Cambridge, een zekere
invloed had gehad op het tweede Prayer Book 15) . Doch daarmee was
nog niet uitgemaakt in welke mate en vooral in welke zin Cranmers
werk gespijsd was met beslist heterodoxe leerstellingen.
Zolang men geloofde dat het Prayer Book van volledig kerkelijk
gezag voorzien was, bleven deze kwesties trouwens van ondergeschikt
belang. Men kon zijn liturgie, zijn Eucharistie-liturgie in het bijzonder,
aanvaarden volgens kerkelijke intentie en betekenis. Nu dat gezag er
niet is, wordt de intentie van zijn auteur, en de intentie die spreekt uit
zijn struktuur en bewoordingen zelf veel belangrijker. Ook is men nader
gaan toezien. Eminente historici als F. M. Powicke, T. G. Jalland,
gezaghebbende theologen als E. Mascall, en bovenal de uitmuntende
liturgist Gregory Dix, hebben niet alleen de eigenlijke bedoelingen, en
de doctrinale gezindheid van Cranmer, doch ook dé ganse innerlijke
structuur van zijn Eucharistie-ritus nauwkeurig onderzocht en hun
besluiten gaan alle in dezelfde richting. Ziehier enkele conclusies van
G. Dix.
Het is onbetwijfelbaar, zo schrijft hij, dat de man die de mis bestempelde als een „abominatie voor het aanschijn Gods" zijn Eucharistie-liturgie niet bedoelde als een vertaling of aanpassing van die abominatie, doch als iets radikaal verschillend daarvan, iets essentieel in overeenstemming met de leer der rechtvaardigmaking door het geloof
alleen 16 ) . Vanaf 1547, d.w.z. twee jaar vóór het eerste Prayer
Book — heeft hij een welbepaalde opvatting der Eucharistie, welke hij
niet meer gewijzigd heeft. Hij ziet haar buiten elk sacramenteel perspectief als een herdenkingsmaal, waarin de christen het vlees des
Heren eet en Zijn bloed drinkt, d.w.z. dat hij het rituele brood etend en
15) In tegenstelling met wat de geschiedschrijvers, ook G. CONSTANT,
„La Reforme en Angleterre II. Edward VI", Paris 1939, blz. 262 vlg., gewoonlijk beweren, poogt Gr. DIX, „The Shape of the Liturgy", Ch. XVI;
„Dixit Cranmer en non timebit" (in „Church Quarterly Review" 1948 vol.
145, blz. 145 vlg. en vol. 146 blz. 44 vlg.) juist aan te tonen, dat deze invloed
eerder onrechtstreeks en veel minder belangrijk is geweest d an men gewoonlijk beweert. Cranmer was, althans wat de Eucharistie betreft, veel verder
verwijderd van de orthodoxie dan Bucer. Hij wenste v an veel dichterbij
Zwingli te volgen dan Bucer lief was. CONSTANT, o.c. blz. 289, noteert dit
trouwens ook.
16) G. DIX, o.c., blz. 647.
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blz. 653.
Ibid.
Ibid.,
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Ibid., blz.
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O.C., blz.
blz. 87.
G. DIX, o.c.,
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het huidige Prayer Book blijven de gehele structuur en 95 procent der
bewoordingen van Cranmers Eucharistie-ritus behouden 21) .
En nu het probleem voor de anglikanen. Enerzijds staan zij daar met
een Eucharistie-ritus objectief Zwingliaans in bewoordingen, in structuur, in bedoeling. Buiten de Modernistisch-gezinden kan hem niemand
in deze, naar het schijnt zijn intrinsieke zin gebruiken. Anderzijds zijn
zij niet bereid om het Prayer Book, ook niet op dit punt, te laten varen.
Waar ligt de oplossing? Er zijn er nog velen die pogen zijn Zwingliaans karakter te negeren 22 ) , en die 't Prayer Book daarenboven blijven
beschouwen als een officieel goedgekeurd boek en als zodanig gepromulgeerd en bekrachtigd door een Kerk die de Zwingliaanse leerstellingen inzake Eucharistie in geen geval voorstaat. De ene zowel als de
andere, zo lijkt het ons, hebben de historische evidentie tegen zich: aan
het Prayer Book werd geen eigenlijk kerkelijk gezag gehecht en zijn
Eucharistie-ritus is Zwingliaans. Zij die deze feiten aanvaarden
en
er zullen er meer en meer zijn ---- zoeken zich uit deze impasse te
redden door een beroep op het gebruik. Van meet af aan, zo beweren
zij, hebben clerus en gelovigen het Prayer Book en de Eucharistieritus in het bijzonder gebruikt tegen Cranmers intenties in, en door de
vier eeuwen der anglikaanse kerkgeschiedenis heen kan men deze
traditie volgen tot op onze dagen. En dat Prayer Book, gedragen door
vier eeuwen gebruik en traditie, is het waar zij getrouw aan blijven.
Natuurlijk moeten zij hun bewering met historische bewijzen staven.
Het is niet moeilijk aan te tonen dat Cranmers opvattingen niet algemeen aanvaard werden en dat het gebruik steeds een andere betekenis
heeft gegeven aan de Eucharistie-ritus, in deze zin dat er steeds
enkelingen zijn geweest, of zelfs een stroming heeft bestaan om dit te
doen. Het blijft echter veel moeilijker historisch uit te maken welke die
andere betekenis was, of ze nl. protestants of katholiek was. Zolang dit
niet tot klaarheid is gebracht, blijft ook dit Prayer Book van de levende
Kerk een teken van tegenspraak. Wij, katholieken, kunnen het aan de
anglikanen zelf overlaten om dit uit te maken. Doch ook als wij
veronderstellen dat deze historische onderzoekingen tot de meest onwaarschijnlijke conclusie leiden, nl, tot de vaststelling dat men de
Eucharistie volgens de Prayer Book-ritus steeds is blijven celebreren in
katholieke zin, dan nog zullen wij de anglikanen op een onderscheid
moeten wijzen nl. de distinctie tussen gebruik en traditie. Het begrip
gebruik, uit zichzelf en zonder nadere specificatie is een historische,
juridische categorie, traditie daarentegen een dogmatische en, helaas,
21)
22)

G. DIX, o.c., blz. 669-670.
b. v. G. B. TIMMS, „Dixit Cranmer", London 1946.
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het is al te gebruikelijk bij de anglikanen, deze twee te verwarren. Een
gebruik schept gezag en recht: ex consuetudine fit ius; een traditie, in
de dogmatische betekenis van dit woord, heeft het van meet af aan, ze
berust er op. Nadat bewezen is dat het Prayer Book, tegen Cranmers
bedoelingen in, gebruikt is in katholieke zin, zou nog moeten bewezen
worden dat dit gebruik erkenning van het volle kerkelijk gezag insloot,
m.a.w. dat het traditioneel aldus gebruikt werd.
De herziening van het Prayer Book
De herziening van het Prayer Book heeft een lange geschiedenis,
doch niets zal de lezer meer interesseren dan de laatste episode ervan,
nl. de herziening in het begin dezer eeuw. Het is een avontuurlijke
geschiedenis van een kwarteeuw, met de meest onverwachte verwikkelingen en die bij hare ontknoping bleek in handen te zijn gevallen van
de wraakgodinnen. Want het herziene Prayer Book werd tenslotte
verworpen door toedoen van diegenen die de herziening veroorzaakt
hadden.
Randall Davidson was amer één maand aartsbisschop van Canterbury toen hij, in Maart 1903, een afvaardiging van meer dan 100 Parlementsleden moest ontvangen die er op aandrongen dat effectieve
maatregelen zouden genomen worden tegen het ritualisme. Tot ergernis van de goede gemeente lieten al te veel geestelijken zich niets meer
gelegen zijn aan de bepalingen van het Prayer Book betreffende de
openbare eredienst. De tolerantie van het Parlement gedurende de
XIX eeuw bleek dus een verkeerde uitwerking te hebben gehad. Er
moesten maatregelen genomen worden. Nadat de aangelegenheid nog
wat stof had opgejaagd in het Parlement, werd een koninklijke Commissie voor kerkelijke tucht ingesteld en, na onderzoek gaf dit orgaan
opdracht aan de Convocaties de rubrieken en bestaande voorschriften
in zake openbare eredienst te herzien met het oog op wettelijke goedkeuring door het Parlement.
De herziening begon in 1906 en betrof vooral de liturgische gewaden, de reservatie van de eucharistische elementen, het gebruik van
het Symbolum Athanasianum en nog enige andere punten van meer
ondergeschikt belang, die niet van aard waren om de vrede te verstoren. Toen brak de eerste wereldoorlog uit; hij maakte de mensen
nuchter, radikaal, hij plaatste hen voor het essentiële, de kern der zaak.
Zo werd ook de geestelijkheid onweerstaanbaar gedreven naar het
onvermijdelijke, naar datgene wat ze altijd had weten te ontwijken,
het centrale vraagstuk der herziening nl. de Eucharistie, de ziel van het
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stemd gevoelen waarmede Engeland doordrongen is ...... 23) . Zo is
het officiële Prayer Book gebleven wat het was in 1662, onherzien;
1928 heeft evenwel één verandering meegebracht. Waar de anglikaanse clerus het latente verdict van een diep anti-Roomse christenheid
sinds ongeveer een eeuw had afgekeurd, daar heeft de anglikaanse
hiërarchie ditzelfde thans openbare verdict zonder uitdaging weliswaar
doch daarom niet minder effectief getrotseerd. Zij hebben nl. verklaard
dat het gebruik van het onwettige Deposited Prayer Book geen daad
van deloyauteit is ten overstaan der nationale Kerk.
Ondertussen blijft het Prayer Book meer dan ooit tevoren een teken
van tegenspraak: het supreme hoofd der Engelse Kerk laat één Prayer
Book toe, de hiërarchie laat er twee toe. De bisschop van Chichester,
Dr. Bell, verklaart dat in zijn bisdom er geen enkele parochie is, waar
het Staats-Prayer Book gebruikt wordt zoals de wet het voorschrijft,
terwijl Gregory Dix schrijft dat er hoogstens 100 kerken zijn in geheel
Engeland die zich houden aan dat van 1928 24 Waarlijk de Engelse
Kerk weet geen weg met haar Prayer Book. Wel zijn na 1928 weer
anglikanen opgestaan die een nieuwe oplossing voorstellen. Zij heten
Dix, Mascall, Baverstock; en er zijn er meer in de rangen der Hooganglikanen. Men moet, zo zeggen zij, de liturgie zich spontaan en
vrijelijk laten ontwikkelen en de rol welke de bisschoppen daarbij
spelen, moet ingegeven zijn niet door de opportunistische bekommernis
om wettelijke loyauteit en kerkelijke discipline te handhaven, doch door
een eigenlijk godsdienstige en christelijke bedoeling om de levende
liturgische ontwikkeling te leiden naar aansluiting bij de oude praereformatorische liturgieën.
Dat betekent: de weg terug over de hervorming heen. Doch wellicht
is de Engelse Kerk in haar geheel er nog verre van af deze weg op te
gaan. Haar vertegenwoordigers verklaren het ronduit: ze is te diep
protestants 25 Deze historische reden sluit echter in zich een nog
diepere hinderpaal. Ik aarzel om haar uit te spreken en toch meen ik
dat zij feitelijk aanwezig is: de Engelse Kerk geeft te weinig om de
waarheid, de heldere, klare, scherpe waarheid. Af en toe hoort men,
schuchter weg, ook vanwege anglikanen de oprechtheid in twijfel
trekken van hen die de Engelse Kerk vertegenwoordigen. Dat is m.i.
geheel onjuist. Doch ik zou wel willen spreken van een zekere onwaarachtigheid, een zekere onverschilligheid voor, een zekere afstandigheid
van de waarheid. Het anglikanisme kent, dunkt me, geen brandende
) .

) .

23) G. K. A. BELL, „Randall Davidson 2", 1938, blz. 1354.
24) Zie G. DIX, „The Shape of the Liturgy", blz. 710 en 711, nota 2.
25) G. K. A. BELL, „Randall Davidson2", 1938, blz. 1354.
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Noodlottige en noodzakelijke Frustratie
door M. L. J. VAESSEN, psychiater

ET woord frustratie begint burgerrecht te verkrijgen. In de
Engels-sprekende landen wordt reeds langer met voorliefde het
woord frustratie gebruikt voor een van de centrale begrippen van
de moderne psychologie. Frustrate betekent oorspronkelijk: doen mislukken, verijdelen; frustration is verijdeling.
In de psychologische en paedagogische literatuur heeft frustratie
een zeer speciale betekenis gekregen: een dubbele betekenis, die zo
typerend de nauwe relatie van opvoeder en kind aangeeft, nl. een
ontzeggende, inperkende houding van de opvoeder (de actieve component) en hierdoor een gevoel van teleurgesteld-zijn van het kind
(de passieve component) . Deze frustratie wordt eigenlijk gezien als
een samenvatting van de belangrijkste milieufactoren, die neurotische
stoornissen bij kinderen en volwassenen veroorzaken.
Frustratie is in het spel niet alleen bij de vormen van grove materiële verwaarlozing, maar ook bij de fijnere psychologische verwaarlozingsvormen; zo bijvoorbeeld wanneer ouders onvoldoende oog
hebben voor en onvoldoende rekening houden met de instinctieve en
affectieve behoeften van het kind in zijn opeenvolgende leeftijdperioden; de situatie van talrijke voogdij- en weeskinderen, die materieel goed verzorgd worden, maar affectief alles te kort komen; van
pleegkinderen, die zonder psychologische voorbereiding in gezinnen
worden geplaatst en overgeplaatst.
Maar niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen kan men
van frustratie spreken, wanneer met hun behoeften als mens onvoldoende rekening gehouden wordt; ook hier is het niet zozeer een
tekort aan materiële beloning, als wel een tekort aan psychische waardering, welke werknemers, soldaten, burgers en parochianen ontevreden, prikkelbaar, opstandig en agressief maakt. Er ontstaat dan
een noodlottige cirkelgang, waarin gefrustreerde kinderen en onderdanen later weer frustrerende ouders en leiders worden.
Frustraties in deze zin, een teveel aan frustratie, een teveel aan
tekort doen en zich tekort gedaan voelen, liggen dus ten grondslag
aan talrijke psychische stoornissen van neurotische en psychopathische
aard, maar evenzeer aan vele maatschappelijke en culturele mistoestanden.
De Zweedse psychiater G ista Harding vat in dezelfde geest de
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aetiologie van de neurosen als volgt samen: Naar mijn mening zijn
niet de stoornissen in de libido-ontwikkeling of de verdrongen agressie van doorslaggevende betekenis voor het ontstaan van een neurose,
ook al spelen deze met de constitutionele gevoeligheid meestal een
grote rol, maar wel de niet bevredigde behoeften van het kind aan
een warm contact en veiligheid. (Gosta Harding, Play Therapy, Acta
Psych. et Neurol. Scandin. Suppl. 47, 1947) .
Daarmee is echter geenszins gezegd, dat elke frustratie uit den
boze is, integendeel, een zekere frustratie is in de ontwikkeling van
het kind noodzakelijk om te groeien, om verder te komen.
De Amerikaanse kinderpsychiater Fr. Allen omschrijft deze inperking als volgt: Frustratie heeft betrekking op de controle of inperking, die men iemand oplegt, waardoor de bevrediging van de
behoefte wordt uitgesteld of geblokkeerd. (Internationaal Congres
voor Kinderpsychiatrie, Londen, 1948) .
Het paal en perk stellen aan een instinctieve behoefte begint al bij
de zuigeling, wanneer de moeder het kind niet op elk ogenblik de
borst geeft, als het kind er om schijnt te vragen. Het is datgene, wat
in de psychoanalyse beschreven wordt als de noodzakelijke overgang
van het Lustprinzip naar het Realitátsprinzip. Naast elkaar vinden
wij vanaf de zuigelingentijd driftbevrediging en driftinperking; dit is
de wortel van de ambivalente gevoelens van het kind tegenover de
ouders, d.w.z. het kind houdt in de ouder van de driftbevredigende
persoon, maar haat de driftafwijzende persoon. Als de positieve binding nu maar sterk genoeg is, dan wil het kind de inperking ook wel
aanvaarden ( „der Mutter zuliebe") ; het geeft dan een stuk primitief
driftleven op, ruilt dit in tegen liefde van de ouders en ook al liefde
voor de ouders en is in staat om een liber-Ich op te bouwen door
identificatie met (de eisen van) de ouders.
Afwijzing en ambivalentie zijn nodig om van het ene ontwikkelingsstadium in het andere over te gaan. Voor een harmonische
karakteropbouw en een gezond geweten is het dus nodig, dat de
ambivalentie goed verwerkt wordt.
Wilh. Reich beschrijft in „Der triebhafte Charakter" (Eine psychoanalytische Studie zur pathologie des Ich. Int. Psa. Verlag 1925)
de verschillende mogelijkheden van karakterontwikkeling, die ontstaan op grond van de aard van het ambivalentieconflict, dat ieder
kind moet doormaken. Het ene uiterste is, dat ieder stadium van het
driftleven wordt ingezet met een volledige afwijzing (bijvoorbeeld
onverschillige flesvoeding, te strenge verboden van duimzuigen) . Deze
houding van de ouders werkt sterk remmend op het vermogen tot
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liefhebben (en daardoor op de gewetensvorming), terwijl ze bij een
sterke driftmatigheid van het kind de haat stimuleert. Het andere
uiterste is het volledig ontbreken van enige inperking. Dit leidt tot
ongeremde driftmatigheid, het blijven staan op een infantiel stadium
van het driftleven en later op school en in de maatschappij tot ernstige
aanpassingsdefecten. De juiste houding ligt in het midden, een juiste
menging van bevrediging en inperking. Hierbij is het van wezenlijke
betekenis op welk tijdstip en in welke mate de inperking wordt gegeven.
Pathologisch werken diverse vormen van inconsequente opvoeding.
Dit is met name het geval, wanneer een langdurige en vergaande
ongeremde driftbevrediging plotseling wordt afgebroken door een
totaal verbod; als de ouders het dan zogenaamd eens over de andere
boeg gooien, kan deze plotselinge wisseling gemakkelijk traumatisch
werken. Even inconsequent en ondoelmatig is de eis tot beheersing,
als men zich zelf onbeheerst gedraagt. De optimale houding houdt
telkens weer rekening met de opeenvolgende instinctieve en affectieve
behoeften van het kind en kan telkens via de positieve liefdeband
( „der Mutter zuliebe") de inperkingen geleidelijk opvoeren en tot
eigen eis van het kind maken. De primitieve drift komt dan op de
achtergrond, wordt voor een deel zonder bezwaar verdrongen en
blijft voor een ander deel in gesublimeerde vorm voortbestaan; in
plaats hiervan komen de meer gedifferentieerde en gecultiveerde vormen van affectiviteit naar voren.
Als wij aldus de grondslagen van karakter- en gewetensvorming
verbonden zien met de juiste wijze van frustratie, dan is het verleidelijk een parallel te trekken op het gebied van de godsdienstige opvoeding, welke met het voorafgaande gedeeltelijk samenvalt, gedeeltelijk hier bovenuit gaat.
Directe aanleiding daartoe was voor mij een bijbeltekst in de veel
geprezen moderne Engelse vertaling van Mgr Knox (The New
Testament, Burns Oates, London, 1947) . U vindt daar in de Brief
aan de Romeinen het volgende vers (8 : 20) : Created nature has been
condemned to f rustration.
De exegeten zijn niet zeker van de interpretatie of God zelf of
Adam bedoeld is als degene, die de geschapen natuur hiertoe veroordeelde of onderwierp. Ook de term geschapen natuur (creatura)
laat ruimte voor verschillende uitleg: men kan het zien als een dichterlijke visie op de hele schepping (de barensweeën voorafgaand aan
een nieuwe schepping) ; men kan het ook opvatten in engere zin, van
de menselijke natuur, maar dan van de onverloste menselijke natuur,
de humanist zo men wil.
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Het meest opmerkelijke is echter in ons verband het gebruik van de
term frustration; het komt mij voor, dat hier een oude waarheid in een
verrassend nieuw kleed is gestoken.
In de Latijnse tekst (Vulgaat) staat er: Vanitati enim creatura
subjecta est; naast vanitas (ijdelheid) wordt in het volgende vers
de term corruptio (bederf) gebruikt; in de Canisiusvertaling worden
beide woorden vertaald als vergankelijkheid. Men zou de Engelse
tekst wellicht ook eenvoudigweg kunnen vertalen met: de (menselijke)
natuur is tot mislukking gedoemd. De term frustration heeft echter
een rijkere inhoud dan alleen maar opzettelijke mislukking.
In de boven weergegeven psychologische en paedogogische betekenis
van het woord zou men ook hier kunnen denken: niet aan een wrok
oproepend tekort doen, maar aan die vruchtbare inperking, die noodzakelijk is om te groeien.
Het is m.i. niet nodig, de tekst daartoe enkel in zogenaamd toegepaste of geaccommodeerde zin te verstaan (zoals de Liturgie soms
doet) . Deze opvatting vindt nl. ook steun in de hele context van deze
vertaling, die, in tegenstelling tot de gangbare vertalingen, doortrokken is van een dwingende logica. Men zou kunnen spreken van
een levensles over de moeilijkheden op de weg naar de Heerlijkheid.
Het zijn de verzen 18 tfm 27 (Nature, frustrated by the Fall, sighs
for Redemption) :
18. Not that I count these present sufferings as the measure of that
glory wich is to be revealed in us.
19. If creation is full of expectancy, that is because it is waiting for
the sons of God to be made known.
20. Created nature has been condemned to frustration; not for some
deliberate fault of its own, but for the sake of him who so condemned
it,
21. with a hope to look forward to; namely, that nature in its turn
will be set free from the tyranny of corruption, to share in the glorious freedom of God's sons.
22. The whole of nature, as we know, groans in a common travail
all the while.
23. And not only do we see that, but we ourselves do the same, we
ourselves, although we have already begun to reap our spiritual harvest, groan in our hearts, waiting for that adoption which is the
ransoming of our bodies from their slavery.
24. It must be so, since our salvation is founded upon the hope of
something. Hope would not be hope at all if its object were in view;
how could a man still hope for something, which he sees?
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Het komen tot de volwassen mannenmaat van Christus is een
rijpingsproces, dat vele parallellen vertoont met de ontwikkelingswetten van de physiologie en de psychologie. Zoals in de opvoeding
gebrek aan psychologisch inzicht, strengheid, slapte of inconsequentie
de natuurlijke karakterontwikkeling in gevaar brengen, zo komt ook
de zielzorg tot averechtse resultaten, als zij de godsdienstige waarden
op de natuurlijke bodem inplant op het onjuiste tijdstip, in onjuiste
vorm of onjuiste mate.
Bij een teveel aan frustratie in godsdienstig opzicht krijgt men
godsdienstige infantilismen, waarvan men het ongeloof en de scrupulositeit de twee uiterste vormen zou kunnen noemen. Godsdienstige
lauwheid is een andere vorm. Wij zijn hier nog niet toe aan het
opstellen van zekere wetmatigheden, die ons zouden kunnen helpen
bij het opstellen van richtlijnen voor de godsdienstige leiding van de
jeugd. In de praktijk wemelt het echter van de „anachronismen",
waardoor de wijsheid der Kerk onvoldoende vat heeft op de jeugd.
Christus zal zich met de jeugd zeker anders onderhouden hebben dan
met de Apostelen.
Er is reeds veel geschreven over aanpassing van het godsdienstonderwijs, mishoren en biechten aan het kinderlijk verstand en gevoelsleven, maar met een van deze auteurs zou men nog altijd kunnen
zeggen: Er is nog veel te doen! Ik denk o.a. aan een niet bij de leeftijd
passende opvoeding in offertjes-geest, met als achtergrond de griezeligheden der martelaarsgeschiedenissen (reeds op kleuterscholen) .
Deze sado-masochistische sfeer is zeer ongezond voor het kind en
kan de latere ontplooiing van het liefdeleven en ook het godsdienstig
leven in sterke mate bemoeilijken. Ik denk aan een angstvallige voorzichtigheid inzake sexuele opvoeding en voorlichting en de uitzonderingspositie, waarin vaak de sexuele moraal staat ten opzichte van
de beoordeling van het gehele gedrag en de gezindheid. Hierdoor
houdt men zich te zeer bezig met de gevaren van de onkuisheid en
verliest uit het oog de positieve opvoeding van sexualiteit en liefde.
Frustratie in de goede zin is ook in godsdienstig opzicht alleen
mogelijk „Mutter zuliebe". Voor de kinderen en de opgroeiende
jeugd zal de Kerk dan alleen tot God leiden, als wij haar weer maken
tot onze lieve Moeder de Heilige Kerk, die ons het besef bijbrengt,
dat God ons het eerst heeft liefgehad.
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in bredere zin, van het nationaalsocialisme weg, vóór of buiten elke
religieuze bezinning om, moeten we de eerste beweging zoeken in de
innerlijke afbraak van de Duits-nationale vijandigheid of onverschilligheid tegenover het oneigene, om plaats te maken voor angst of
twijfel aan het geschokte zelfbewustzijn. Als opbouwende beweging
zullen we hier voorlopig niet veel meer onder ogen nemen dan een
onbestemd geloof in iets dat democratie heet. Dit geloof veronderstelt
bij de oud-nationaalsocialist een eerbied voor de mens als mens, zonder onderscheid van vorming, ras of rang. Deze absolute solidariteit
zet K. Jaspers voorop, wanneer hij spreekt over de metaphysische
schuld der Duitsers: waar een onschuldig mens wordt vernietigd,
wordt de menselijkheid van iedere overlevende die aanwezig was,
aangetast. (Die Schuld f rage, p. 48) .
Het precaire van zulke bekering valt onmiddellijk op. Ze kan in de
ontgoochelde werkelijkheid, door de hardheid van de bestaansvoorwaarden, door het uitzichtloze van de nieuwe toestand, definitief in
het negatieve stadium terugvallen: dit is dan het nihilisme dat voor
zovele Duitsers de enige overblijvende levenshouding wordt. Ze kan
echter ook de eerste stap zijn naar een diepere eerbied voor de menselijke persoonlijkheid en aldus naar God. Want de grote kwaal van
ieder nationaalsocialist bestond precies hierin, dat hij de menselijkheid
van de „massaal kleinen" en van het „menselijk ongedierte", zoals
Oswald Spengler ze noemt, is gaan miskennen en verachten. Er voert
echter geen weg naar God tenzij over de mensen: „Indien iemand
zegt: „Ik bemin God" en hij haat zijn broeder, zo liegt hij" (1 Jo.
4:20).
Zijn „de" Duitsers nu bekeerd? Wij bedoelen hier de z.g. collectieve
bekering. Hebben ze m.a.w. enerzijds de dwalingen van het nationaalsocialisme ingezien en zoeken ze, doelbewust, naar een nieuwe politieke
levensvorm? Of moeten we aannemen wat Spectator in het Juninummer van La Revue Nouvelle schrijft: „L'Allemagne est incurable,
dans sa génération actuelle au moins"?
Verzaking van het Nationaalsocialisme
Hierover merkt Max Pribilla op, „dat er vele millioenen Duitsers
zijn, die zich van het nationaalsocialisme niet hoeven te bekeren, daar
ze het nooit toegedaan waren, doch het innerlijk steeds hebben afgewezen, ook als ze uiterlijk voor zijn terreur moesten buigen". Dat er
in Duitsland vanaf de eerste dagen van het regime een waarachtige,
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zij het niet-gewapende weerstand bestond, willen we graag aannemen.
Doch dat hij groter afmetingen aangenomen heeft dan wij vermoedden,
geloven we moeilijk, mee onder de invloed van de Duitse propaganda,
die ons uitentreure herhaalde dat het volk „achter de Fiihrer" stond.
Wisten wij overigens in het buitenland ooit, dat in 1944 de politieke
aanhoudingen binnen het rijk het getal 4000 per maand overtroffen?
Wat moet men echter houden van de 40 a 50 % der Duitsers van
alle leeftijd, die wel in de partij of in de Hitlerjeugd zijn geweest?
Hebben die zich bekeerd? Wie 20 Duitse intellectuelen bijeen ziet
en vraagt: Hoe staat het met het nationaalsocialisme in Duitsland?
kan enerzijds horen: „Het is definitief dood", en verneemt anderzijds
dat het bloeit als nooit te voren.
De verklaring van die verwarrende antwoorden moet men zoeken
in 't feit dat er „honderden vormen van nationaal-socialisten (waren) :
van S.S. tot de katholieke „bruggenbouwers", zoals Muckermann
hen noemde").Hoewel de Duitser, als individualist, zichzelf niet
helemaal wou opgeven, kon hij er toch niet toe besluiten buiten de
nieuwe gemeenschap te staan. Hij probeerde dus voor zichzelf een
verzoening tot stand te brengen, en werd daardoor „zwijgende tegenstander en meeloper, of nazi van eigen kleur" 2 ) .
Het antwoord op onze vraag wordt nog bemoeilijkt door het verschijnsel der zogenaamde Braunschweiger. Dat zijn de vele partijleden,
die zich, na de ineenstorting van het regime, ontpoppen als oude
tegenstanders van Hitler, die sinds jaar en dag tegen het nationaalsocialisme hebben gestreden. Waarschijnlijk kan men terecht vrezen,
dat deze mensen de gevaarlijkste groep van Duitsland uitmaken.
Zonder enig idealisme, om stoffelijke voordelen, zijn ze de partij
gevolgd en een gemakkelijke prooi geworden van het bruine nationalisme. Evenzo zijn ze nu uit berekening democraten geworden, en uit
berekening zullen ze elk fanatisme volgen dat eten en een huis belooft,
indien het maar enig aanvankelijk succes kent. Ter excuus zij hier
aangevoerd, dat de dreigende denazificatie elke betekenis gevaarlijk
maakt. Hoewel ook dit gevaar reeds grotendeels geweken is.
Met deze schakeringen voor ogen, kunnen we onze vraag: „Zijn de
Duitsers nu bekeerd?" weer opnemen. Ze valt uiteen in vier delen:
gelooft de Duitser nog in Hitler en de groep van zijn onmiddellijke
medéwerkers? wordt het zogenaamde philosophische nationaalsocialisme nog verdedigd? in hoever heerst in Duitsland nog een militaris1)
2)

Dr HAHN, ,,Duitsland als Geestelijk Probleem", p. 188.
Op cit. p. 188.
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tische geest? leeft in de harten der Duitsers nog de oude kwaal van
het nationalisme?
Geloof in Hitler
Men begrijpt gemakkelijk dat het nationaalsocialisme dood is, wanneer men daaronder het onbeperkte vertrouwen in Hitler en zijn
medewerkers verstaat. Voor een dictatuur immers is elke mislukking
dodelijk. Want de spreuk „succes heeft succes", geldt nergens meer
dan in de politiek. Wel leeft er nog een kleine groep van mensen die
hun voorrechten en hun weelde van de voorbije twaalf jaren bewenen
en voor wie deze vorm van mensengeluk voor een clique verbonden
was met Hitler en het nationaalsocialisme. Dit soort van mensen drukt
zijn spijt om het onwederroepelijk voorbije al eens uit door muurinscripties als: „Een heil voor onze Fuhrer Adolf Hitler: kom terug!"
of, aan het adres der bezetters: „Indien LI ons niet ons dagelijks
brood kunt geven, schenk ons dan onze dode Hitler terug". Dit blijven
echter de zeldzame manifestaties van een verborgen groep, die het
licht schuwt, daar de publieke opinie de hele schuld van de ellende
op de rug der nazi's schuift. Natuurlijk hebben niet alle medewerkers
van Hitler een even groot deel aan de algemene afkeer. Zo geniet
H. Goering weer een soort lugubere populariteit, waaraan zijn zelfmoord-op-het-nippertje niet helemaal vreemd is, terwijl Himmler algemeen als de boze geest van de niets vermoedende Hitler wordt aangezien. Want tegenover de onloochenbare gruwelen, op bevel van
de bewindvoerders bedreven, kan de eenvoudige, trouwe Duitser
slechts moeilijk aanvaarden, dat de Fuhrer, die hem twaalf jaar lang
met een aureool werd afgeschilderd, de klaar-bewuste aandrijver van
al die boosheid is. In die kringen van eenvoudige luitjes hoort men
nog schuw en voorzichtig de mening verdedigen, dat Hitler niets
afwist van die gruwelen, en door zijn omgeving bedrogen werd.
Nationalistische philosophie
Wat te denken over het philosophisch nationaalsocialisme?
Vooraf dient gezegd, dat deze philosophie wellicht beter gekend
was in de intellectuele kringen van het buitenland dan in Duitsland
zelf. Wie de talrijke boeken en artikels, die daarover in het buitenland verschenen, met aandacht heeft gevolgd en gelezen, wie daarbij
de philosophische lectuur, die door de propaganda van het rijk in het
buitenland werd verspreid, heeft ingekeken, kon allicht de indruk
krijgen dat menig Duits intellectueel een zekére nationaalsocialistische
philosophie aankleefde, of dat tenminste de overtuigde partijleden
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ervan doordrongen waren. Niets is minder waar. Het is immers een
feit, dat zeer vele Duitsers bij de opkomst van de partij, in het nationaalsocialisme geen wereldbeschouwing hebben gezien, doch slechts
een antwoord op hun nationalistische strevingen. Hitlers boek „Mein
Kamp f " (en voorzeker de Mythus van A. Rosenberg) bleef voor de
massa der partijleden, letterlijk een „gesloten boek". Zonder daarbij
te gewagen van de nationaalsocialistische literatuur met philoso
phische opmaak. In christelijke kringen werden die boeken alleen om
tactische reden bestudeerd en de weerleggingen ervan werden door
protestanten en katholieken met onverholen voldoening gelezen. Men
staat nog verbaasd over de hoge oplagen dezer brochures, die onder
de neus der Gestapo werden gedrukt en verspreid.
De biologische rassenleer van Mein Kampf , die een waardeverschil
tussen de mensengroepen (rassen) vooropzet, dit selectiebeginsel binnen het Arische ras doorvoert en aldus culmineert in het Fiihrerbeginsel, wordt in zijn pseudo-wetenschappelijke opmaak door bijna
niemand meer gevolgd. Sterk is daarentegen nog in Duitsland het
haast onbewuste wantrouwen tegen de joden (vooral in die streken
waar ze dichter opeen wonen) en de wellicht opgeschroefde, maar
toch instinctief gevoelde afkeer tegen Amerikaanse en Franse negers.
Men kan op dit stuk in zeer gecultiveerde en humanistische milieu's
verbazingwekkende affirmaties horen, die met de christelijke caritas
nauwelijks te verzoenen zijn.
Blijft nog het stelsel van Rosenberg, dat de waarheid, als extrinsieke
norm van een oordeel ontkent, en dat van het organisch wezen, met
zijn doelmatigheid en gestalte als immanente, organische waarheid, de
norm maakt van alle waarden: kunst, wetenschap, religie, enz. Dit
verabsoluteren van het ras, als gemeenschap van gelijksoortige organische wezens, werd door de philosophen van het derde rijk in diverse
terminologieën en in het spoor van diverse systemen uitgewerkt. Het
behoeft wel geen betoog, dat metaphysische definities van het ras als
„de uitdrukking in de tijd van een op zich zelf tijdloze strijd tussen
het zijnde en zijn tegenpool" op het groot publiek weinig invloed uitoefenden en door geen vakman ernstig opgenomen werden. Alleen de
stoer-ernstige tijd van het nationaalsocialisme kon zulke nonsens au
sérieux nemen. Men kan terecht vrezen, dat opnieuw naar die literatuur zal gegrepen worden, zodra een klimaat ontstaat dat met nationalisme geladen is. Het staat echter vast, dat deze philosophie van
een verslagen regime, wiens vertegenwoordigers sinds 1945 streng
worden geweerd uit alle onderwijsinrichtingen, de politieke voorwaarden van haar succes niet heeft overleefd.

OVER DE „BEKERING" DER DUITSERS

253

Militarisme
Hoe verklaart men dan de overtuiging van vele Duitsers en ook
vreemdelingen, die lang in Duitsland verbleven, dat het nationaalsocialisme nog nooit zo levendig was als nu? Wat hier onder natior
naalsocialisme begrepen wordt, kan men wellicht niet beter uitdrukken, dan met de volgende, ietwat plechtige beschrijving die een
katholiek Rijnlander van de „vijand" geeft: „Het Pruissisch-Duitse
militarisme en de sinds eeuwen op militarisme uitlopende opvoeding
van het volk in scholen, bestuur, verenigingen, kunst en literatuur,
openlijke organisaties en feestelijkheden; het onchristelijk rassenidee,
het traditionele nationalisme, de historische eigenwaan, die alle binnen- en buitenlandse strevingen naar bevrijding van Europa en de
wereld meestal in de weg staan".
In hoever leeft dit complex nog in Duitsland? Leeft er in de harten
der Duitsers nog enige militaristische drang?
Iedere Duitser, welke ook zijn politiek verleden geweest is, en die
een bombardement heeft meegemaakt, huivert bij de gedachte aan
een nieuwe oorlog. Nu de eerste nijpende hongersnood overwonnen
is, nu de geldhervorming een mogelijkheid geschapen heeft om met
het loon verbruiksgoederen te kopen, schijnt het verlangen naar een
militaire revanche op de Russen wel erg bekoeld te zijn. En waar
deze wens nog wordt geformuleerd, daar spreekt op de eerste plaats
de zorg om het verloren tehuis in het Oosten, en de angst om de veiligheid van verwanten en beminden. Men mag immers het militarisme en
het verlangen naar een oorlog niet zonder meer gelijkstellen. Het is
nog geen militarisme, wanneer iemand in zich die strijdvaardige
houding voedt, die Paulus van Tarse leert aan ieder gedoopte, en
die uitgedrukt wordt in het veel misbruikte woord van Goethe: „Ik
ben een mens geweest en dat betekent een strijder te zijn". Hier is
immers het persoonlijk evenwicht de inzet van de strijd. Tenslotte
wil ook een rechtvaardige oorlog niets anders dan het veroveren
van de vrede, die een vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid verzekert. Het militarisme echter wil de oorlog niet om de vrede: de
Duitse militarist wil zichzelf en zijn minderwaardigheidscomplexen in
een leven van opperste activiteit en van uiterste discipline vergeten.
Hij is „moedig uit een hogere angst, zegt Dr Hahn, angst voor zijn
eigen, in zijn binnenste verborgen twijfel?" 3 ). Hij wil die angst, die
twijfel overwinnen door een daad die hem vanzelf in zijn mannelijke
3)

Op cit. p. 180.
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Duitse instanties. Wie dus in het huidige Duitsland een volledige
autonome regering wil vestigen, laat haar voor het hele volk de
verantwoordelijkheid vrijwillig af te zien van de enig blijvende
oplossing: ' de reïntegratie van de Oostgebieden in het rijk. En dat,
terwijl de alpha en de omega van haast alle politieke partijen zijn: de
opheffing van Duitslands verbrokkeling in vier zones, herstel van de
Duitse eenheid, het opgeven van alle territoriale eisen in het Westen
en de teruggave van de Oostgebieden. En dat, terwijl de ervaringen
opgedaan bij de vier bezettende machten de conclusie hebben mondgemeen gemaakt: „De andere zijn niet beter dan wij". En dat terwijl
(volgens Spectator in het juninummer van La Revue Nouvelle) de
mijnwerkersmilieu's van het Ruhrgebied door oud-S.S. zo sterk geinfiltreerd zijn, dat „50 % sopt nationalisants sinon nazifiants".
We konden deze lijst van intens nationalistische symptomen bijna
onbepaald voortzetten.
Wie in de federalistische strevingen van sommige politieke kringen
hierin een tegengif zou willen zien, moet eerst overwegen, dat het
federalisme, hoe effectief dit op zichzelf ook moge zijn, dikwijls
slechts een afweermiddel tegen of een symptoom van afkeer voor de
vluchtelingen uit het Oosten is en als dusdanig in ruimerdenkende
milieu's erg in discrediet geraakte. De reactie van de vluchtelingen zelf
op dit federalisme kan men gemakkelijk raden. Hoewel de aanpassing
van die mensen aan hun nieuwe levensvoorwaarden buitengewoon snel
verloopt, blijft toch het vluchtelingenprobleem voor het Duitse landenfederalisme een zeer ernstige hinderpaal.
Trouwens: dit acuut federalisme is ten slotte niets anders dan een
provincialistisch nationalisme, dat met het groot-Duitse nationalisme
alle kenmerken grondig gemeen heeft. Hoezeer de vaderlandsliefde
in Duitsland nog immer met extremen te strijden heeft, blijkt uit de
al te grote verering van sommige universitaire kringen voor alles wat
buitenland heet. Ook hier nog zoekt men naar een rustige, gezonde
middenweg. Iedereen begrijpt onmiddellijk dat dit exotisme geen
afbraakverschijnsel van het nationalisme is, maar slechts een verschuiving van de nationalistische kramp betekent.
Hoe onder al deze verschijnselen het zoeken naar een nieuwe
politieke levensvorm valt waar te nemen, raakt de positieve zijde van
ons probleem, waaraan wij echter een afzonderlijk artikel wijden.
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wordt in
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de
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cultuur.
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v.v.Chr.)
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1400
Chr.)..
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hierop niet te diep
diep mag
mag ingaan
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in verband
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met de
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ruimte
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De herontdekking
herontdekking van
verloren gegane beschaving
beschaving is een
een van
van
van deze
deze verloren
de grootste
de
grootste prestaties
prestaties van
van de
demoderne
moderne archeologie.
archeologie. Opgravingen
Opgravingen onder leiding
leiding van
van de
de paleizen
onder
van Evans,
Evans, voornamelijk
voornamelijk van
paleizen Knossos
Knossos en
en
Phaistos
- leren
Ieren ons, dat
dat hier
hier een
een hoogstaande
hoogstaande beschaving
beschaving heeft gege~
Phaistos —
bloeid.
Literaire bronnen
van deze
dezecultuurperiode
cultuurperiode niet
nietten
ten
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bronnen staan
staan ons van
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de gevonden
gevonden kleitafeltjes
kleitafeltjes bijvoorbeeld
bijvoorbeeld zijn
zijn helaas
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gelegde
fresco's op
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dames toevend
toevend in
in „dolce
"dolce
far
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bewerkelijk kapsel,
kapsel,modern-uitziende
modern~uitziende costumes,
costumes,
getooid met
met een
pofmouwen,
wespentaille gesnoerd in nauwsluitende
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óooat
páoty ofxov
800at vvv
vVv ys
re yvvaixes
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.fJdåvå&v~{!áaw
o;"ov sxovo
lxovow,
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17
17
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180sq.)
sq.):
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:
..„Doch
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als ge
ge ininuw
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I toewenst:
Een man
man en
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vergezellen.
huis, en eendracht
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goede! Want
Wanter
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nietsbeter
beteren
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uitnemenderdan
dandit,
dit.
Een goede!
Dan wanneer eendrachtig van geest
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eenhuis
huis bestieren
bestieren
een vrouwe;
vrouwe; veel
veel kommer
kommer voor de
de euvelgezinden,
euvelgezinden.
Een man en een
Maar
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een vreugd;
vreugd; maar
maar het
het meest
meest ondervinden
ondervinden ze
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Maar de goedgezinden
[het zelf".
zelf'.
Lapidair~eenvoudig
en in
in hun
hun eenvoud
eenvoud zo
zo raak
raak zijn
zijn de
de woorden
woorden door
door
Lapidair-eenvoudig en
gesproken over
over de
dehuwelijkstrouw.
huwelijkstrouw.
Achilles gesproken
het 9e
ge boek
boek v. d. Ilias
Ilias vers
vers 340
340 vlg.)
vlg.) bitter,
bitter.
Achilles beklaagt zich
zich (in het
dat
Agamemnon.
Atreus'
zoon.
zijn
geliefde
slavin
heeft
laten
weg~
dat Agamemnon, Atreus' zoon, zijn geliefde slavin heeft
weghalen uit zijn tent,
tent. en
en hij
hij zegt:
zegt:

van de
demensen
mensen met
metdenkend
denkend
..„Beminnen
Beminnen Atreus'
Atreus' zonen
zonen soms
soms alleen van
gezicht hun
hun vrouwen?
vrouwen?
hijhij
bemint
enen
zorgt
voor
Want alwie
alwieeen
eengoed
goedenenverstandig
verstandigman
manis,is.
bemint
zorgt
voor
zijn eigen
eigen vrouw".
vrouw".
zijn
Wie kent
kent niet
niet de
deprachtige
prachtige scène
scène (Ilias
(IliasVI,
VI,390
390
497).
waarin
—- 497)
, waarin
Andromache
haar man
man Hector,
Hector. die
die ten
tenstrijde
strijde
Andromache afscheid
afscheid neemt
neemt van
van haar
trekt.
een motief,
motief. dat
dat zich
zich steeds
steeds opnieuw
opnieuwzal
zalherhalen,
herhalen,zolang
zolang er
trekt, een
oorlogen en
en gevechten
gevechtenzullen
zullenzijn,
zijn. en
enmoeders,
moeders.vrouwen
vrouwenen
enverloof
verloofden
den
met
bloedend hart afscheid
afscheid nemen
nemen van
van haar
haar geliefden.
geliefden.
met bloedend
Homerus verhaalt
Andromache. vergezeld
een diedie~
Homerus
verhaalt dan.
dan, hoe
hoe Andromache,
vergezeld van een
nares. die Hectors
Hectors zoontje
zoontje draagt,
draagt. haar
haar man
man ontmoet
ontmoet bij
bij de
de Scaeïsche
Scaeïsche
nares,
poort:
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„Andromache trad op hem toe, een traan vergietend. Ze drukte hem
de hand, sprak het woord en liet het klinken: åattto e (een woord,
dat bijna niet te vertalen is, omvattend een wereld van weemoed en
liefde, maar dat tevens een zacht verwijt bevat) :
„Lieve dwaas, uw moed zal u ten verderve voeren, en niet hebt ge
[deernis
Met uw onmondig kind en mij rampzalige, die weldra uw weduwe
Zal zijn; want weldra zullen u doden de Achaeërs
Allen op u toegestormd! Voor mij zal het beter zijn,
Wanneer ik u moet missen, in de aarde te duiken, want voor mij zal
[er geen
Andere troost meer zijn, wanneer gij uw noodlot hebt bereikt
Maar smarten; want niet meer heb ik een vader en een gebiedende
[moeder
Maar Hector, gij zijt me een vader en een gebiedende moeder
En een broer, gij zijt mijn bloeiende gemaal!"
Een dertigtal verzen verder:
„Zo sprekend reikte de stralende Hector naar zijn kind,
Maar terug naar de boezem van de schoongegordelde min
Week het kind schreiend, ontsteld voor de aanblik van zijn lieve
[vader
Bevreesd geworden voor het brons en de pluim van paardehaar
Die hij geducht zag wuiven van de top van de helm".
Dan bidt Hector tot de Goden, dat zijn zoon mag uitblinken onder
de Trojanen en over Troje eens mag heersen en zijn vader in roem
zal overtreffen.
De dichter vervolgt:
„Zo sprekend legde hij in de armen van zijn lieve vrouw
Zijn kind; en zij dan nam het op aan haar welvende boezem
Door haar tranen heen lachend. En haar gemaal kreeg deernis, toen
[hij dit zag,
Hij streelde haar met de hand en sprak het woord en liet het klinken:
Lieve dwaas, wees me niet al te zeer bedroefd in het hart,
Want geen enkele man zal mij in strijd met het lot (voor mijn uur
[gekomen is) naar Hades zenden".

Is Penelope niet het symbool geworden voor alle tijden van echtelijke trouw? Zij, die twintig jaar wachtte op de terugkeer van haar
man, terwijl ze vele opdringerige, haar have en goed verterende,
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vrijers om de tuin leidde door 's nachts weer uit te rafelen het weefsel,
dat ze overdag geweven had. Ontroerend-mooi beschrijft Homerus
het weerzien van man en vrouw in boek 23 v. d. Odyssee vers
177311, door Boutens zo schoon vertaald.
Hoe diep menselijk is niet de passage, waarin Hecuba, de moeder
van Hector, hem smeekt binnen de wallen van Troje te vluchten en
zich niet bloot te stellen aan de aanval van de woedende Achilles!
Luistert (Ilias XXII, 79 vlg.) :
„Maar zijn moeder weer aan de andere kant weeklaagde, tranen
[vergietend,
Haar boezemkleed losmakend en met de andere hand hief ze haar
[borst op
En tranen stortend sprak zij tot hem de gewiekte woorden:
Hector, mijn kind, heb eerbied hiervoor en heb deernis
Met mij zelve, als ik u ooit de zorgenstillende borst heb gereikt!
Denk hieraan, lief kind, en weer die vijandige man af
Binnen de wal

I a zelfs Helena, de oorzaak van alle rampen voor Grieken en Trojanen, die, gehuwd met een oudere man, de jonge knappe verleider
Paris volgde naar Troje, zij wordt ondanks alles toch nog in Homerus
gezangen hoffelijk bejegend zowel door de Trojanen, als in Sparta,
wanneer ze door haar man weer in de echtelijke woning is teruggevoerd.
In het vierde boek van de Odyssee vers 120 vlg., als de zoon van
Odysseus op onderzoek naar zijn verdwenen vader, aan het hof
van Menelaos te Sparta komt, is Helena weer de geëerde koningin
en waardige gastvrouwe (ik citeer nu Boutens) :
„Wijl in zijn geest en gemoed die dingen hij, Telemachus, zat te
[overwegen,
Daar uit het hoog zoetrokig vertrek kwam Helena binnen
Artemis sprekend gelijk, de godin met de gouderve pijlen
Neer zij zich zette op de stoel, met de schemel beneê voor de
[voeten
Dadelijk ging zij met woorden haar man ondervragen naar alles".
Zoals ik reeds zeide, ook de Trojanen hebben haar schoonheid
vergiffenis geschonken. In het derde boek van de Ilias (121 vlg.)
verhaalt de dichter hoe Paris en Menelaos in een tweegevecht zullen
kampen om het bezit van Helena, en hoe de ouderlingen der Trojanen, rondom Priamos op de Scaeïsche Poort in afwachting van de
naderende tweestrijd neerzittend, Helena op de wal zien toeschrijden:
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Vers 154:
154:
„Maar toen
"Maar
toen ze nu
nu Helena
Helena op
op de
dewal
walzagen
zagentoeschrijden
toeschrijden
Spraken
zachtjes tot
tot elkaar
elkaar de
degewiekte
gewiektewoorden:
woorden:
Spraken ze
ze zachtjes
Het is
is de
de Grieken
Grieken en
enAchaeërs
Achaeërs met
metschone
schonescheenplaten
scheenplaten
Niet kwalijk
kwalijk te nemen,
nemen, dat
dat ze
ze om
om zulk
zulk een
eenvrouw
vrouwlange
langetijd
tijdsmarten
smarten
[lijden,
de onsterfelijke
onsterfelijke godinnen in
in gelaat.
gelaat.
Buitengewoon lijkt ze op de
is, moet
Maar toch, hoewel
hoewel ze zo mooi
mooi is,
moet ze
ze in
in de
deschepen
schepenterugkeren
terugkeren
Maar
En moge
moge ze
en onze
onze kinderen
kinderen als
leed in
in de
de toetoe~
En
ze niet voor ons en
als een leed
[komst
achterblijven.
' komst achterblijven.
dan spraken
spraken zij,
zij, maar
maar Priamos
Priamos riep
riep Helena
Helena met
metzijn
zijnstem:
stem:
Zo dan
Kom hierheen
voor mij
mij neer
neer
Kom
hierheen lief
lief kind,
kind, en
en zet uu voor
Opdat ge ziet
ziet uw
uw vroegere
vroegere gemaal,
gemaal, uw
uwverwanten
verwantenen
envrienden!
vrienden!
Gij
schuld, de
de goden
goden zijn
zijn in
in mijn
mijn ogen
ogen de
deschuldigen
schuldigen
Gij zijt
zijt me
me niet
niet de schuld,
tegen mij
mij opwekten
opwekten de
detranenrijke
tranenrijke krijg
krijg der
der Achaeërs".
Achaeërs".
Die tegen
Maar, hoor
hoor ik
of gene
gene onder
onder mijn
mijn lezers
lezers reeds
reeds zeggen,
zeggen, isisdan
dan
Maar,
ik deze of
bij Homerus
"erhaben", edel
edel en
en idealistisch?
idealistisch? Neen,
Neen,Homerus
Homerus
bij
Homerus alles even „erhaben",
staat
in r~ en
en beschrijft
beschrijft het
het volle
volle en
en reële
reële leven
leven en
en hij
hij heeft
heeftnu
nuniet
niet
staat in
bepaald een
zoetelijke feuilleton
of ander
ander stichstich~
bepaald
een zoetelijke
feuilleton geschreven
geschreven voor
voor een of
telijk blaadje.
blaadje. Hij
verbloemt echtbreuk
echtbreuk en
overspel niet,
niet, maar
maar de
de
telijk
Hij verbloemt
en overspel
Homerische Grieken
zeer doordrongen
doordrongen van
de onweeronweer~
Homerische
Griekenwaren
waren zo
zo zeer
van de
staanbare en
en onverwinnelijke
macht van
van het fatum
staanbare
onverwinnelijke macht
fatum en van
van de
de Goden
Goden
- vooral
de God
God der
derliefde
liefde(waarvan
(waarvanSophocles
Sophocleslater
laterdichtte:
dichtte:
vooral van
van de
„liefde onverwinbaar
de strijd")
strijd") —
ero.
&vlxaxe f'áXav,
"liefde
onverwinbaar inin de
- dat
dat zij
zij een
een
ews ávíxare
ida',
gereed excuus vonden voor de zwakheden
zwakheden van
van de
de mens,
mens, vooral
vooral van
van de
de
zwakke vrouw.
Hun sterk ontwikkeld gevoel voor
voor de
de kortheid
kortheid en
en de
debroosheid
broosheidvan
van
het
dreef hen
hen er
er toe
toe te
tetrachten
trachten van
van dit
ditleven
leventetemaken
maken„the
"the
het leven dreef
best
of it".
it". Daarom
Daarom valt
valtHomerus
Homerus Helena
Hèlenaniet
niethard,
hard,immers
immers zelfs
zelfs
best of
de Trojanen, over wie ze zoveel ellende bracht, waren niet ver~deTrojan,vwizelndbracht,wiev
wonderd,
bezweek voor
voor de
debetovering
betoveringvan
vanhaar
haarcharme
charmeen
en
wonderd, dat Paris bezweek
schoonheid.
enige vrouw,
vrouw, die
die hij
hij enigermate
enigermate hard
hard valt,
valt, is
is KlytaimKlytaim~
schoonheid. De enige
nestra, de overspelige
overspelige vrouw
vrouw van
van Agamemnon,
Agamemnon, maar
maar zelfs
zelfs in
in haar
haar
nestra,
geval wordt de verleider Aigisthos zwaarder
zwaarder beschuldigd dan de
de overover~
spelige
vrouw; hij
draagt ook
de hoofdschuld
hoofdschuld van
van de
de moord
moord op
op
spelige vrouw;
hij draagt
ook de
Agamemnon.
Merkwaardig
feit, dat
dat in
in de
deHomerische
Homerische gedichten
gedichten van
van
Merkwaardig isis ook
ook het feit,
voor het huwelijk,
huwelijk, het eeuwig
eeuwig spel
spelvan
vanhet
hethof-maken,
hof~maken.
afstoten
aanhalen, minnekozen
is. De
De
afstoten en
en aanhalen,
minnekozenen
en kussen
kussenniets
niets te
te vinden
vinden is.
,,love~making"
„love-making"

'262

DE GRIEKSE VROUW IN DE OUDHEID

verliefde jongeman en het niet minder verliefd meisje bij Homerus
kennen evengoed het zoete minnekozen, maar zij houden het voor
zich, de dichter onthult niets hiervan, geeft dus geen literaire close-ups van liefdesscènes enz., zoals het Oosten bijvoorbeeld geen kus
op het toneel gedoogt.
En de mooie versregel:
xvae 88

,uiv. xsq alliv re xai 11,u9pc0 pdea

„hij kuste haar (of: zij kuste hem) het schone hoofd en beide de schone
ogen", heeft steeds betrekking op moeder en zoon of broer en zuster.
Heel duidelijk wordt de ingetogenheid en kuisheid van de dichter
geïllustreerd aan een paar verzen in het 22e boek v. d. Ilias (123 vlg.) ,
waar Hector éven overweegt om Achilles door smeking tot een compromis te bewegen, maar dan vervolgt:

„Ik ben bang dat, wanneer ik als smekeling tot hem kom, hij geen
[deernis zal betonen
En geen eerbied zal hebben, maar me zal doden, daar ik ongewapend
[ben
Zo maar, als een vrouw, wanneer ik mijn wapens zal hebben afgelegd!
Geenszins is het nu mogelijk vanaf een eik of een steen
Met hem te minnekozen, het gefluister van een jong meisje en een
[jonge man,
Zoals een jong meisje en jonge man elkaar plegen toe te fluisteren".
That's all!
Het schijnt mij toe, dat de manier van werven om een meisje ook
een grote factor hierbij is geweest. Bij Homerus immers bestaat nog
het „koophuwelijk" ^-- ofschoon het omgekeerde geval, dat de vader
zijn dochter een bruidschat geeft, Homerus niet geheel vreemd is
(Ilias X, 51 vlg.) . Doch in de regel trachtten zij, die dongen naar de
hand van een meisje, elkaar te overtroeven in het aanbieden van
bruidsgeschenken. Een onterende positie voor de vrouw, zal men
zeggen op het eerste gezicht, behandeld te worden als koopwaar!
Doch menig bruidje (zegt Groeneboom in zijn Inleiding op Lysias'
eerste rede) zal wel geweten hebben, door wie zij zich kopen liet,
maar bovendien werd door dit koophuwelijk de jonge vrouw iets kostbaars. De dochter van een groot heer, schoon en slank, vele werken
kennend (borduren, weven, spinnen) bracht haar vader vele runderen op en de minnaar moest soms vele jaren sparen om zijn bruid
te verdienen. Als de jonge vrouw het huis van haar ouders verlaten
heeft, tracht ze haar man te behagen en als hij haar van harte liefheef t, komt ook bij haar de liefde als ze die tenminste nog niet
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Als goud gloeien de lokken van de held in de stralen van de ondergaande zon, en Nausikaa staart op de schone gestalte als op een
openbaring. Van een spoedig huwelijk had haar droom gesproken,
hier staat haar droom! Hoe onbevangen verraadt ze haar liefde in de
volgende verzen (Od. 6, 239) :
„Hoort me, blankarmige dienaressen, opdat ik iets zeg!
Niet tegen de wil van alle Goden, die de Olympos bewonen
Begeeft zich deze man onder de godgelijke Phaeaken.
Van te voren leek hij mij onooglijk toe,
Maar nu lijkt hij op de Goden, die de wijde hemel bewonen!
Ach, dat zodanig iemand mijn echtgenoot mocht heten
Hier wonend en mocht het hem behagen hier te blijven".
Van dit ogenblik af ziet zij in hem haar aanstaande echtgenoot,
in hem, die zo schoon is en haar in zo'n schone taal heeft toegesproken, toen hij haar om hulp smeekte: (Od. 6, 149 vlg.)
„Ik smeek u, gebiedster! Zijt ge een godin of een sterveling?
Als ge een der goden zijt, die de wijde hemel bewonen, met Artemis
De dochter van de grote Zeus
Zou ik u willen vergelijken in schoonheid, grootte en gestalte.
Maar als ge een der stervelingen zijt, die op de aarde wonen:
Driewerf gelukzalig dan uw vader en gebiedende moeder
Driewerf ook uw broeders. Gewis zwelt steeds hun hart van vreugde
[om u
Wanneer ze zulk een telg ten dans zien gaan.
Maar hij is weer in 't hart het gelukkigst van allen
Die u, na met een koopprijs te hebben aangedrongen, zijn huis binnen[voert,
Want nog nooit zag ik zulk een schoon wezen met mijn ogen
Noch een man, noch een vrouw
eerbied bevangt mij bij de aan-[blik!
Op Delos zag ik eens bij het altaar van Apollo
Zulk een jonge boom van een palm oprijzen
Zo, op dezelfde wijze bij de aanblik daarvan was ik verbaasd in mijn
[hart
Lange tijd, daar nog nooit zulk een stam uit de aarde oprees
Als ik u vrouwe, bewonder en verbaasd sta
Wanneer haar later blijkt, dat Odysseus, de held van haar korte
droom, gehuwd is en standvastig blijft in zijn wens om naar zijn
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vrouw terug te keren, dan is het geen verliefd meisje, maar een
waardige prinses, die de gast waardig vaarwel zegt.
Er zijn mensen, die dit slot onbevredigend vinden, maar Homerus
schreef geen roman of het scenario van een film met een happy end
en nog altijd is, mijns inziens, de droom mooier dan de werkelijkheid. Toen Multatuli eens een lezing hield over poëzie, — zo
verhaalt van Leeuwen '-- vroeg een jong meisje hem: „Maar, meneer
Dekker, wat is toch eigenlijk poëzie?" Hierop antwoordde Multatuli
.-- en hij legde alle ridderlijkheid in dit éne woord: „De poëzie, dat
zijt gij, jonge schone vrouw, aan de ingang van het leven".
Zo is Homerus van alle tijden, en terecht zegt Chesterton in zijn boek
The everlasting man: „In ieder geval is het waar, dat dit gedicht
(de Ilias, maar het woord geldt evenzeer voor de Odyssee) ons
eerste gedicht en ook ons laatste mocht zijn. Het mocht gerust het
laatste, evengoed als het eerste woord zijn, dat de mens ooit gesproken heeft over zijn sterfelijk lot, zoals dit gezien wordt door een
louter sterfelijk oog. Als de wereld ooit weer heidens wordt en vergaat,
dan mag de laatste mens, die levend overblijft, een vers uit de Ilias
fluisteren en sterven".
Het wordt nu echter tijd onze aandacht te wijden aan de grote
depreciatie van de vrouw in de historische tijd van Griekenland, en
vooral in Athene.

II.
Wanneer we dan de positie van de vrouw in de Griekse, speciaal
de Atheense maatschappij van 500 --- 350 voor Christus aan een
nader onderzoek onderwerpen, dan valt ons dadelijk op, hoezeer in
een paar eeuwen alles veranderd is en tot welk een serviele positie
de Atheense vrouw is vernederd, opgesloten en bewaakt als ze wordt
in binnenkamer of bovenvertrek. Vele historici hebben gepoogd de
oorzaken op te sporen van deze depreciatie — persoonlijk heb ik
verschillende sociale factoren bestudeerd — en ik geloof de vinger
te kunnen leggen op de volgende wondeplekken:
1. Het maatschappelijk en politiek leven in Athene droeg een
overwegend, ja sterk overheersend mannelijk stempel. De vrouw werd
binnenshuis gehouden en nam geen deel aan het politieke leven.
Hierop zal ik straks nader ingaan.
2. De ontwikkeling van de vrije burger nam in het cultuurcentrum
Athene een hoge vlucht, waarbij de ontwikkeling van het meisje en
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de vrouw ver achterbleef. Terwijl men immers in Athene reeds vroeg
scholen voor jongens had, groeiden de meisjes zonder behoorlijk
onderricht op. Ze leerden van moeder het huishouden, koken, spinnen, weven, dus alleen de typisch-vrouwelijke kennis.
3. De Atheense stad-staat waakte met jaloerse zuinigheid over het
burgerrecht en schiep daarmee een grote kaste van juridisch onbeschermde vrouwen, die als hetaeren (vriendinnen) de wettige vrouw,
de huissloof, verdrongen uit het gezelschap van de man.
Voor de Griek immers was de ,d2cs de „stadstaat" alles, en de
grootste politieke eenheid. ---• Eerst in de Macedonische tijd groeit de
idee van één Griekse staat, zozeer tegengewerkt door de enge locaalpatriot Demosthenes. De Atheense stad-staat telde tijdens Pericles
waarschijnlijk niet meer dan 30.000 burgers. Deze eng-locale gemeenschap waakte met grote zuinigheid over het burgerrecht, alleen
het huwelijk tussen burger en burgeres was geldig voor de wet en
hun kinderen werden alleen als burgers en burgeressen erkend. De
andere kinderen, vooral de meisjes, waren „aan de heidenen overgeleverd" en ondervonden geen bescherming van de adlcs. Daar voor
haar een wettige verbintenis met een Atheens burger niet mogelijk
was, ontstond vaak een onwettige verhouding en schoven ze als
hetaeren (vriendinnen) in de plaats van de wettige vrouwen, vooral
daar ze vaak een verfijnder opvoeding hadden genoten dan deze.
Deze courtisanen waren dikwijls geestig, beschaafd, allesbehalve vulgair, --r zolang ze tenminste nuchter waren --- maar toch moeten we
ons ervoor hoeden geloof te hechten aan de op 'n zoetelijk romantisme
berustende fabel, dat de hetaeren uitsluitend gezocht werden om haar
hogere ontwikkeling, want bij de symposia (drinkgelagen), waarbij
ze de mannen amuseerden — ging het allesbehalve hoofs toe, vooral
wanneer de drank was in de man en .... in de vrouw. Dat leren ons de
afbeeldingen op Griekse vazen wel duidelijk. Een uitzondering
moeten we maken voor de begaafde Aspasia uit Milete. De grote
staatsman Pericles nam haar als metgezellin, na van zijn eerste vrouw
te zijn gescheiden. Zij leefden als man en vrouw tot de dood hen
scheidde, ofschoon volgens de Atheense wet hun verbintenis geen
huwelijk was. Aan de zoon uit dit huwelijk, Pericles, werd toch later
door een wet het burgerrecht verleend. Ofschoon om haar figuur veel
gefantaseerd is, mogen we wel geloof hechten aan het verhaal, dat
haar „salon" gefrequenteerd werd door vele grote mannen van
Athene, de beeldhouwer Phidias, Anaxagoras, de grote filosoof So
crates en waarschijnlijk ook Sophocles en Euripides. Het gechoqueerde burgerdom van Athene deed vele aanvallen op haar. Ze
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benedenkamer deed verhuizen, „omdat de trap zo steil was", kwam
bedrogen uit. Echtbreuk en een huiselijk drama met doodslag was
het gevolg, zoals Lysias ons beschrijft in zijn eerste oratie. De minnaar had de jonge vrouw ontmoet bij een plechtige begrafenis, want
aan begrafenissen, huwelijksplechtigheden en processies namen de
vrouwen wel deel.
In het theater ontbreken de vrouwen niet alleen als actrices, maar
ook als toeschouwsters. Alleen mannen treden op als acteurs en de
tragedie getuigt van een zelfde geest. Zeker, bij Aeschylus treden ook
vrouwen op de voorgrond, maar zijn heldinnen zijn naar zijn opvatting
in vrouwengewaad gehulde mannen, wat ze in werkelijkheid ook
waren. „In mijn werken komt geen enkele verliefde vrouw voor", laat
Aristophanes Aeschylus zeggen.
In de drama's van Sophocles valt wel meer licht op de vrouw en
Antigone is een van de edelste vrouwenfiguren uit de wereldliteratuur.
Maar haar liefde is broederliefde en dat ze het waagt als man te
denken en te handelen is haar ondergang.
Euripides, de 92/2,4øo 93os å r oxnv& „de filosoof op het toneel" heeft
het eerst de vrouw als psychologisch probleem behandeld. Hij toont
zich niet de vrouwenhater, waarvoor hij zo vaak is uitgekreten, —
edele vrouwenfiguren heeft hij op het toneel gebracht zoals Alkestis
en Andromache, maar hij onthult ook de vrouwelijke zwakheden
en hartstochten in figuren als Medea en Phaedra.
Hij streefde naar de ethische opvoeding en verheffing van de positie
van de vrouw. Euripides heeft een grote stoot gegeven aan het feminisme in Athene, dat echter eerst later effectief werd bij de wende
van de vierde naar de derde eeuw — voorlopig blijft de Atheense
vrouw de huissloof en is de man allang blij, als ze vlijtig haar huishouding behartigt, spint, weeft en kookt.
Maar zelfs op keukengebied wordt haar niet veel zelfstandigheid
gelaten. De heer des huizes gaat zelf langs de marktstalletjes en doet
er als een degelijke huisvrouw inkopen. Men vond dit niet ongepast.
Hoogstens kwam het de inkopen niet ten goede! Bij Theokritos lezen
we een gesprek van twëe vriendinnen, die zich beklagen over de
dwaze wijze, waarop haar echtgenoten inkopen hebben gedaan; de
een kwam in plaats van met salpeter en poeder met een zak zout
aandragen, de ander had zich voor veel geld kale en versleten schapevellen in de handen laten duwen: „Gisteren heeft hij vijf vellen meegebracht, zeven drachmen per stuk! Vodden, oude rommel! En daar
zou ik aan moeten werken?"
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Wij zijn er dan ook niet ver naast, wanneer we aannemen, dat
ook in Athene de inkopen van „manlief" dikwijls aan een niet-malse
critiek werden onderworpen door „moeder de vrouw".
Wanneer ik deze termen gebruik, druk ik me eigenlijk in een te
moderne zin uit. „Manlief" en „moeder de vrouw" veronderstellen
een gezellig huiselijk leven en dit was in een Atheens gezin minimaal.
De ideale huisvrouw is, volgens Xenophon, zij, wier man zijn tijd
buitenshuis doorbrengt, „omdat hij weet, dat het huishouden ook
zonder zijn toezicht behoorlijk verloopt".
Zij is dan ook door hem met wijsheid opgevoed als kind-vrouwtje,
als kind van 15 jaar kwam ze in zijn huis (de meisjes zijn in het
Oosten vroeg volwassen!) nu is zij ordelijk, vlijtig en zorgzaam.
Als alles goed marcheert, is haar echtgenoot toegeeflijk voor haar
zwakheden, vooral voor haar drankzucht! Het is verstandiger de
vrouw goed te bewaren dan de wijn! De vrije Athener is dus zelden
thuis, hij is politicus, zakenman, hereboer of leegloper, maar een huismus nooit!
Voor de vrouw is het huis tegelijk haar rijk en gevangenis. Treffend is een passage uit Lysias: „Ik trad het vrouwenvertrek binnen,
toen daar mijn zuster en mijn nichten verbleven, die een zó teruggetrokken leven leiden, dat ze zich zelfs niet op haar gemak voelen,
als een huisgenoot haar gadeslaat".
Bestond er dan totaal geen gezellige omgang tussen man en vrouw
en gezin? Men mag natuurlijk niet te sterk generaliseren en de
mensen zijn veelal in de praktijk beter dan hun theorieën. Parijs is
Frankrijk niet en de zedeloze Franse roman geeft geen volledig beeld
van het Franse gezin; zo omvat ook Athenes letterkunde niet het
Atheense leven in al zijn uitingen. In de kringen van de eenvoudigen
en ongeletterden — die haast geen spoor hebben achtergelaten in de
boeken — was de huiselijke gezelligheid groter en moesten ook de
vrouwen, daar ze geen slaven of slavinnen hadden, meermalen het
huis verlaten, en de dagloner zal ook toen wel blij geweest zijn, als
's avonds moeder de vrouw zijn pantoffeltjes had klaargezet.
Maar bij de gegoede stand en de rijken verveelde de vrouw zich
gruwelijk, kreeg door gebrek aan frisse lucht een bleke kleur en
ging zich hevig blanketten; haar eetlust verdween en ze verzaakte
meer en meer haar moederplichten; Spartaanse minnen kwamen in trek
bij deze Parisiennes van de oudheid.
Ook intriges om met andere mannen in aanraking te komen, om
daarmee de verveling te verdrijven, bleven niet uit; oude dienaressen
brachten soms galante briefjes mee van de Don-Juans uit de stad.
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Een sprekend voorbeeld: Phaedo schildert ons in de gelijknamige
dialoog van Plato het sterven van Socrates (in de gevangenis) , die
veroordeeld was om de giftbeker te drinken. Hij verhaalt, hoe Socrates'
leerlingen en vrienden bij het binnentreden in de gevangenis daar
Socrates vinden in gezelschap van Xantippe en haar kinderen. Wanneer zij haar droefheid al te zeer openbaart en jammert, zegt Socrates:
„Laat haar naar huis brengen". Aan zijn sterfbed is dus voor zijn
vrouw geen plaats! Als ze in gebreke is gebleven en als ze tekortgeschoten is in waardering, dan heeft ze dit in die uren wel zwaar
moeten betalen!
Plato proclameert in zijn „Staat" de volkomen gelijkwaardigheid
van man en vrouw, en hij verklaart het onderscheid, dat gemaakt
wordt tussen man en vrouw, voor kunstmatig. Hij ontkent niet, dat
er verschil bestaat tussen de beide sexen, maar de begaafdheden zijn
door de natuur gelijkelijk verdeeld over beide. De disputerende filosofen in Plato's werk zijn het er dan ook over eens, dat de vrouwen
evengoed als de mannen in aanmerking komen om opgevoed te
worden tot wachters van de staat (militairen, ambtenaren) , al blijft
de vrouw ook zwakker dan de man. Hun educatie moet dus volkomen dezelfde zijn, dus ook dezelfde gymnastische oefeningen worden voor beide sexen aanbevolen, want ook de vrouwen moeten het
vaderland verdedigen. ( Spartaans-Russisch idee) . Verder poneert
Plato de stelling, dat alle vrouwen communistisch aan alle mannen
toebehoren en niemand met een vrouw als zijn eigen vrouw mag
samenwonen. De bedoeling is, dat ook hierin de begrippen mijn en
dijn vervallen en als dan één grote familie is gevormd, zal onderlinge
verdeeldheid vanzelf wegvallen! De kinderen behoren aan de staat
en ze mogen niet weten, wie hun ouders zijn. Sterk en gezond moeten
ze zijn, en daarom moet de staat ook sterke en gezonde vrouwen
kweken. Misschien is dit allemaal consekwent gedacht, maar ook hier
ontbreekt weer het hart! Nergens vinden we in deze filosofische
gedachtengang echt menselijk gevoel. Maar wat aan de wijzen,
aan de consekwente rationalisten verborgen blijft, wordt soms de
kinderen geopenbaard. Dichters blijven steeds kinderen en het grote
kind, dat Aristophanes heet, heeft dit gevoeld. Hij ruimt in zijn dichtwerken (het waren comedies of liever revues) voor de vrouw een
gelijkwaardige plaats in naast de man en laat de heren Atheners,
die zich zo ver boven hun vrouwen verheven waanden, voelen, dat
ze haar eigenlijk niet waard zijn!
Vreselijk woedde de burgeroorlog in Griekenland tussen Athene
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en Sparta met hun wederzijdse bondgenoten, de bekende Peloponnesische oorlog, die duurde van 431 — 421 voor Christus en van 413
404. Reeds in zijn eerste stukken openbaart ons de dichter zijn smart
over de wrede oorlog en zijn heimwee naar vrede, orde en rust. Wanneer blijkt dat de vrede van 421 slechts een schijnvrede is en een
gewapende wapenstilstand ( een koude oorlog zouden wij heden ten
dage zeggen) , vlucht hij in de toverwereld van zijn fantasie en bouwt
in zijn Ayes, (De Vogels, opgevoerd in 414) 'n dromenrijk in de lucht.
Na de mislukte tocht tegen Syracuse en de débácle op Sicilië staat
Athene in het jaar 411 aan de rand van de afgrond. Wanneer dan
de mannen gefaald hebben en alles in het honderd hebben laten
lopen, laat Aristophanes in zijn Lysistrata de vrouw op het toneel verschijnen als de redster van de maatschappij! Deze diepere gedachte
werd natuurlijk door de comicus op komische wijze ontwikkeld en ging
voor de gemiddelde toeschouwer vaak schuil onder de grollen en
grappen. Het onderwerp van de Lysistrata is: de vrouw maakt gebruik
van haar natuurlijke wapens om de oorlog te bestrijden.
Het scenario is als volgt: De Atheense vrouwen zweren samen met
die van de overige Griekse stammen; zij bezetten de Akropolis en
maken zich meester van de staatskas en goed verschanst zeggen ze
haar mannen de gehoorzaamheid en ... nog meer op. Een stormaanval
wordt zegevierend afgeslagen, nu wachten ze rustig de verdere gebeurtenissen af, ze weten immers, dat ze niet gemist kunnen worden!
Wel kost het menige zwakke zuster moeite om standvastig te blijven!
Een wanhopige vader toont de ontaarde moeder boven op de wallen
een huilende baby, die in geen vijf dagen gevoed en gewassen is.
De kippen lopen met haar wol weg, maar ze blijft onvermurwbaar.
Door zoveel standvastigheid moeten de mannen van Athene, Sparta
en Corinthe zich wel voegen en onderling vrede sluiten om de huise
lijke vrede terug te krijgen. „Ziet ge wel, dat wij de betere helft zijn
van het mensdom en dat de maatschappij door ons vrouwen gered kan
worden", dat is de conclusie van dit blijspel. Helaas vond deze
vredesstaat van Lysistrata geen evenbeeld in de werkelijkheid!
Twintig jaar later volgde de opvoering van de Ecclesiazusae, de
Vrouwenregering, als het ware een vervroegde charge op Plato's
Staat en de ideeën over het gemeenschappelijk bezit van vrouwen
daarin ontwikkeld. Want al is Plato's Staat veel later geschreven
dan Aristophanes' Vrouwenregering, de denkbeelden, waaraan Plato
een letterkundige vorm gaf, hingen reeds lang in de lucht en Aristophanes waren ze zeker niet onbekend. De conclusie van het stuk is,
dat de bovengenoemde denkbeelden in de praktijk niet zijn door te
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voeren en dat het feminisme in Athene is uitgelopen op verwildering.
Misschien zou het Athene beter vergaan zijn, als het naar Aristophanes had geluisterd, maar hoe kon de dichter verwachten, dat men
zijn raadgevingen voor ernst hield, als hij ze zelf niet ernstig genoeg
nam?
We zagen dus, dat noch Plato's theorieën, noch Aristophanes' spot
de Atheense stad-staat konden redden, daarvoor was hij te uitgeput,
te eng, te zeer locaal-patriottisch.
Tenslotte gaat hij op in het grote rijk van Alexander de Groote.
In de Hellenistische tijd verbetert de positie van de vrouw aanzienlijk.
Maar met het Romeinse Imperium, dat zich successievelijk meester
maakte van de Hellenistische rijken, deed de hoge waardering van
de Romeinse matrone haar invloed gelden. Dit Romeins imperium was
door de Voorzienigheid bestemd om te worden de universele, wijde
voedingsbodem van het Christendom, dat in de Middeleeuwen de
vrouw zo hoog waardeerde als nooit te voren, culminerend in de
verering van de Gebenedijde onder de Vrouwen, Onze Lieve Vrouw!
Hoe het met de waardering van de vrouw in onze moderne tijd gesteld is, daarover zullen meer bevoegde schrijvers dan ik ons kunnen
inlichten. Maar één ding is zeker, dat ook de moderne maatschappij
valt of staat met het degelijke godsdienstige gezin, een gezin, gebaseerd op, en bloeiend door de onderlinge liefde van man en vrouw
met als centraal punt: de liefdevolle kuise moeder van onze kinderen
„ons moeder", zoals de Brabanders het zo mooi zeggen!
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Latijns Amerika de banier moeten kiezen waaronder het zich wenst
te scharen in een wereld die nu eenmaal verdeeld is. Deze keuze is
lang niet zonder belang: het is de keuze der jongeren en ook der
machtigen van morgen.
De politieke machtsverhoudingen hebben met de zee de rusteloze
deining gemeen. Steeds zwellen nieuwe en machtige golven aan.
Steeds breken of sterven er andere. Vóór we een kwart eeuw verder
zijn, zal Brazilië tot een der machtigste landen der aarde zijn uitgegroeid. De huidige tijd is beslissend voor de zaak (la cause) waaraan
die macht ten goede zal komen. Vooralsnog kan dit niet worden uitgemaakt, doch het past dat de aandacht op die vraag gevestigd wordt.
De volgende bladzijden bevatten een kort overzicht van de potentiële macht van de ontwakende reus die Brazilië is, over zijn strategische betekenis en zijn onrustwekkende sociale problemen die kenschetsend zijn voor geheel het Zuid-Amerikaans vasteland.

I. Economisch potentieel
Een reusachtig gebied, in oppervlakte gelijk aan Europa en alleen
overtroffen door de U.S.S.R., China, de U.S.A. en Canada; een
jong, snel aangroeiende bevolking, op 1 Januari 1946 officieel op
46.200.000 zielen geraamd, een milde bodem waarvan de vruchtbaarheid veeleer moet worden geremd dan bevorderd; enorme reserves aan
de meest verscheiden natuurlijke rijkdommen; dit alles maakt van Brazilië een der ruimste en rijkste landen ter wereld. Het beantwoordt volkomen aan de voorwaarden die in het huidige tijdperk aan een grootmacht, die naam waardig, worden gesteld. „Geen enkel land behorend tot een Europees ras bezit een dergelijke natuurlijke overvloed
voor de ontwikkeling van het menselijk bestaan en van een scheppende industrie" (James Bryce) .
De tijd waarin het begrip Brazilië achtereenvolgens werd vereenzelvigd met papegaaien ( „Terre dos Papagaios" ) , suiker, goud, katoen, rubber en tenslotte koffie, is voorbij. De ondervinding heeft de
gevaren van een al te éénzijdige economische oriëntering voldoende
doen blijken. Buiten koffie die nog 35 % van de totale export vertegenwoordigt, komen thans onder de uitgevoerde producten ook
voor: katoen, cacao, huiden en leder, tabak, vruchten, vlees, hout,
rubber, rietsuiker. Het land produceert verder graan, rijst, maïs,
plantaardige oliën, katoen, wol, natuur- en kunstzijde.
Vooral echter de overvloed van minerale producten is ontzaglijk.

276

BRAZILIE, GROOTMACHT VAN MORGEN

Van de totale wereldreserves aan ijzererts bezit Brazilië één vierde: 15
milliard ton, waarvan 1,5 milliard hematiet met een gehalte van 65 %.
Het geld hier in de letterlijke zin van het woord „bergen van ijzer".
De lijst van de andere voorradige grondstoffen is indrukwekkend:
goud, ruwe diamant, berilsteen, rotskristal, kolen, petroleum, mangaan,
bauxiet, koper, lood, antimonium, nikkel, titanium, tantaliet, chroom,
zirconium, mica, diatomiet.
De exploitatie van deze fabelachtige rijkdommen stuit echter op
een gebrek aan transportmiddelen, kapitaal en geschoolde arbeidskrachten. Desondanks worden grote inspanningen gedaan met het oog
op de industriële ontwikkeling. De twee wereldoorlogen hebben daartoe niet weinig bijgedragen. De merkbare versnelling van het industrialisatieproces is ongetwijfeld toe te schrijven aan de noodzakelijke
economische en sociale aanpassing aan de zowel nationale als internationale behoeften, die door de wereldconflicten geschapen werden.
Het ingebreke blijven van Europese kopers en leveranciers --- tweemaal op een kwart eeuw tijds — heeft Brazilië de dringende wenselijkheid van een zo groot mogelijke economische onafhankelijkheid
doen inzien: men wil niet verder meer afhangen van de „unreliable
workshops of the old countries" 2 ) . Reeds wordt een algemene stijging
van de productiecijfers vastgesteld. Grootse plannen voor industriële
uitrusting en uitbreiding van het spoor- en wegennet worden uitgewerkt. Volgende cijfers geven een algemeen beeld van het rhythme
der industriële ontwikkeling tijdens de jongste 25 jaar: 3 )
Waarde der productie
( in cruzeiros)
1907
1920
1940
1943

700.000.000
3.000.000.000
25.000.000.000
31.000.000.000

Aantal bedrijven
2.988
13.336
52.379
100.000

Aantal

werklieden
136.420
275.512
825.425
1.500.000

Dit alles is nog maar een begin. Doch nu de huidige technische
middelen het mogelijk maken de onmetelijke afstanden te overwinnen,
2) J. ADLER: „The underdeveloped areas. — Their industrialisation".
(The Yale Institute of International Studies, 1949) .
3) Gegeve ns vermeld door G. ROUMA in „1'Amerique Latine", Brussel
1948.
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zijn de stoutste verwachtingen voor een verdere economische ontwikkeling gewettigd.
II. Sociaal onevenwicht.
„Als er een aards paradijs bestaat kan het niet ver van hier zijn",
zo sprak Amerigo Vespucci kort na de ontdekking van Brazilië.
Thans echter biedt Brazilië wellicht het meest treffende beeld van
armoede te midden van overvloed. Ongeveer de helft van de bevolking leeft zonder bepaalde bezigheden. Zij is noch als voortbrengster
noch als verbruikster in het economisch leven van de natie ingeschakeld. Haar bestaansvoorwaarden zijn soms ellendiger dan die
van de slaven die nauwelijks zestig jaar geleden de slavernij werd
in 1890 afgeschaft
voor de productie zorgden.
De grote vijand is de ziekte: tuberculose, malaria en melaatsheid.
De gemiddelde levensduur van de Braziliaanse bevolking is 47 jaar,
hoger dan in Peru (32 jaar) doch veel lager dan in de U.S.A. (63
jaar) . In doorsnee wordt de helft van het individueel inkomen aan
de voeding besteed.
Deze toestanden zijn kenschetsend voor geheel Latijns Amerika:
de twee derden der bevolking is er ondervoed en de helft is door
ziekte aangetast. In Argentinië wordt gemiddeld 60 % van het inkomen voor de voeding benut, in Columbië 66 % en in Chili 80 %.
In de U.S.A. daarentegen: 38%.
Een middenstand bestaat practisch niet. Het contrast tussen arm
en rijk is daarom bijzonder scherp.
In Argentinië bezitten 15 families een tiende van de provincie
Buenos-Aires, de rijkste van het land. In Chili behoort 52 % van de
totale bebouwbare oppervlakte aan 3 % van de landeigenaars. In
Venezuela concentreert minder dan 3 % van de bevolking 70 % van
het grondbezit.
Sprekende over Zuid-Amerika, verklaarde Dr Alberto Lleras
Camargo, Secretaris-Generaal van de Organisatie der Amerikaanse
Staten: „Er zijn millioenen inwoners zonder tehuis, zonder georganiseerd familieleven, zonder scholen, zonder land, zonder persoonlijke
eigendom. Het enige wat zij riskeren wanneer ze tot 'n revolutionnaire
beweging toetreden is het verlies van het loon van de volgende dag".
Geen wonder dat de revolutie integrerend deel is gaan uitmaken
van de Zuid-Amerikaanse levensstijl. Het ongeluk van deze revoluties
is, dat zij die de staatsgreep uitlokken en organiseren, wanneer ze
eenmaal de teugels in handen hebben, al spoedig hun hervormings-
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programma's opgeven om de pers000nlijke belangen van hun groep
te dienen, zodat terecht gezegd wordt: „Plus ca change plus c'est la
même chose" 4 ) .
Alleen het hoofd der regering wordt vervangen, de onrustwekkende
politieke en sociale problemen blijven onopgelost. De revolutie die
Getulio Vargas in 1930 in Brazilië aan de macht bracht, ontsnapt
niet geheel aan deze regel.
Het revolutionnair potentieel van Brazilië is te opvallend dan dat
het aan het waakzaam oog van de Sovjets zou ontsnappen. Niet toevallig is dit land het centrum van de communistische bedrijvigheid
in de Nieuwe Wereld. In Brazilië zijn meer communisten dan in alle
andere Zuid-Amerikaanse landen samen. Hun leider Luiz Carlos
Prestes „o Cavalleiro d'Esperanza" --- werd vijf jaar te Moskou
en tien jaar in een Braziliaanse gevangenis „gevormd". Toen hij in
Mei 1946 werd vrijgelaten telde de communistische partij 4.000 leden.
In December van hetzelfde jaar werden onder zijn bezielende leiding 600.000 stemmen op de communistische lijsten uitgebracht. In
januari 1947 steeg dit aantal tot 800.000. In acht staten werden communistische gouverneurs gekozen, ook in Sao Paulo, economisch de
belangrijkste. De communisten behaalden de meerderheid in de Gemeenteraad van Rio. Verontrust, heeft de Regering in Mei 1947 de
communistische partij buiten de wet gesteld.
Een jaar later lanceerde Prestes een manifest dat in het Parlement
door een communist, die aan de zuivering ontsnapt bleek te zijn, werd
voorgelezen. Daarin heette het: „Wij moeten ons organiseren in onze
werkplaatsen, in de molens en op de hoeven. Wij moeten strijden
voor vrijheid en democratie tegen de brutale kapitalistische exploitatie
en tegen Yankee-imperialisme" 5 ) .
In de wereldoorlogen 1 en 2 stond Brazilië aan de zijde van de
Angelsaksische democratieën. Of dat in een eventueel derde wereldconflict nog het geval zal zijn, is een vraag waarvan de betekenis
moeilijk kan worden overschat.

III. Strategische betekenis
Niemand minder dan Generaal Marshall zelf bestempelde Brazilië's
hulp in de tweede wereldoorlog als onontbeerlijk.
4) Vgl. DONALD MARQUAND DOZER: „Roots of Revolution in Latin
Amerika ", in Foreign Affairs, Januari 1949.
5) WILLARD PRICE, „The importance of Brazil" in The Contemporary.
Review, Maart 1949.
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De strategische betekenis van het land ligt vooreerst in zijn aardrijkskundige ligging. Na Engeland vormt Brazilië het belangrijkste
kruispunt voor luchttransport en het natuurlijk vertrekpunt, over het
nauwste gedeelte van de Atlantische Oceaan, naar Afrika, naar het
Middellandse Zee-gebied, naar het Nabije Oosten en Indië. In een
eventueel nieuw conflict zou zijn positie als luchtbasis van uitzonderlijk belang kunnen worden. Het vormt een Amerikaans bruggenhoofd
naar Europa en Afrika toe en kan tevens als bruggenhoofd tegen.
Amerika gericht worden. Roosevelt liet deze mogelijkheid doorschemeren in de verklaring die hij aflegde op de dag van de ontscheping
der Geallieerde troepen op Afrikaans grondgebied: „Onze strijdkrachten zijn in Afrika geland om een aanval in onze hemisfeer langs
Zuid-Amerika te voorkomen". De geschiedenis zou zich kunnen herhalen.
Van doorslaggevende betekenis voor de oorlogvoering is Brazilië
echter vooral wegens zijn overvloed aan strategische grondstoffen.
Volgende mineralen worden door het Amerikaans leger als essentieel
beschouwd: mangaan, chroom, kwarts, mercuur, mica en tungsteen.
Voor al deze grondstoffen zijn de Angelsaksische mogendheden in
ruime mate op Brazilië aangewezen. De vraag kan worden gesteld of
zonder het mangaan van Brazilië de grootste voortbrenger na de
U.S.S.R. — het nodige staal voor het winnen van de wereldoorlog
zou voorhanden geweest zijn. Rotskristal is nodig voor de draadloze
verbindings- en detectie-apparaten alsook voor optische instrumenten.
Elk schip, elke tank, elk vliegtuig heeft ze nodig. Brazilië heeft een
practisch monopolie van zuiver rotskristal. Het levert overigens 90
der kristallen die thans in de moderne industrie worden gebruikt.
Columbiet en tantaliet worden gebruikt voor radartoestellen; mica
voor electrische isolering; beril voor het harden van koper. Al deze
stoffen worden door Brazilië geleverd.
Ten overstaan van het stijgend belang van verfijnde technische
uitrusting, vooral van detectie- en verbindingsapparaten, in de moderne oorlogvoering, zal Brazilië in een eventueel wereld-conflict
vermoedelijk een nog grotere strategische betekenis krijgen dan zulks
in het vorige reeds het geval was. 6 )

IV. Dreigende hypothese
Het lijdt geen twijfel dat in de minder ontwikkelde landen zowel
wat de materiële als de gemiddelde menselijke ontwikkeling betreft
Vgl. in „The Contemporary Review", Maart 1949, de reeds geciteerde
6)
bijdrage.
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de synthese tussen vrijheid, welvaart en sociale orde nog moeilijker
te verwezenlijken is dan bij de meer beschaafde en materieel sterk
uitgeruste volkeren van West-Europa.
Tenzij de nodige schikkingen worden getroffen om, met behulp
van de voorhanden zijnde natuurlijke rijkdommen, doelmatig geëxploiteerd, de volksellende te lenigen en de gewone mens een waardig en
veilig bestaan te verzekeren, bestaat het gevaar dat de volkeren van
Latijns Amerika en van Brazilië inzonderheid, geneigd zouden zijn in
extreme oplossingen te vervallen en de gemakkelijke prooi zouden
worden van ideologieën voor welke materiële overwegingen van doorslaande zo niet uitsluitende betekenis zijn.
Deze eventualiteit zou niet alleen voor de betrokken volkeren, maar
voor de ganse wereld noodlottig kunnen worden.
De gebeurtenissen die zich in het Verre Oosten afspelen zijn in dit
opzicht een zeer ernstige waarschuwing. Ook in China heeft de
ellende van het volk en het niet tijdig doorvoeren van sociale saneringsmaatregelen het succes van Mao-Tse-Toeng mogelijk gemaakt.
Het is waar dat de Braziliaanse bevolking vredelievend en verdraagzaam is, dat zij er zelfs in geslaagd is zonder bloedvergieten
de overgang te verzekeren tussen het sterk gecentraliseerde regime
van President Getulio Vargas naar meer democratische instellingen.
Doch men verlieze niet uit het oog dat de eeuwenoude beschaving van
het Chinese volk en zijn natuurlijke gematigdheid, de opgang van
Mao-Tse-Toeng --r en van wat hij vertegenwoordigt niet heeft
kunnen beletten.
Mochten de beide grootste potientiële machtscentra --- China,
gevolgd door Zuid-Oost-Azië, en Brazilië, gevolgd door Latijns
Amerika, onder invloed van Moskou komen te staan, dan zou, inderdaad, een grote stap gedaan zijn naar het verwezenlijken van de
communistische droom der wereldoverheersing. Dan zou ook, in de
uiterste hypothese van een wereldconflict, de driehoek Rusland
China — Brazilië een zeer gevaarlijke tegenspeler kunnen worden
van de driehoek Noord-Amerika Europa Afrika.
Het is goed deze hypothese te overwegen vóór het te laat is.

—

De Stervende Korrel
door Dr H. v. WAESBERGHE S.J.

E vraag naar de zin van het lijden laat ons niet los.
Met „lijden" wordt hier bedoeld elke vorm van pijn en leed:
lichamelijk, vanaf een schram via vermoeienis en lusteloosheid tot
honger, ziekte, verminking en dood; en psychisch, vanaf downheid en
verveling via een figuur-slaan, misverstand, pech en teleurstelling tot
miskenning, afkeer, laster, angst, verlatenheid, opstandigheid, onmacht
en wanhoop.
Ieder leven kent elk dezer vormen van lijden.
En wij vragen ons af: waar is dat goed voor? Waarom ik? Waarom
nu? Wij kunnen het niet plaatsen. Het lijkt ons een zinloze verstoring,
iets dat er niet moest zijn, een blinde kracht, die ons aangrijpt en zich
bruut over ons uitviert, een onbegrijpelijk en zuiver willekeurig werkend noodlot, dat slachtoffers maakt zonder er bij na te denken, een
onberekenbare macht, die plezier heeft in destructie, afbraak en vernietiging.
Om van dit fatalisme los te komen grijpen wij naar God, die alles
kan en enkel goede dingen wil. Maar nu wordt ons menselijk probleem
een nog veel nijpender religieus probleem: ,.....als ik alles in mijn
macht had, dan zou ik mijn kinderen dit alles besparen".
God is almachtig en ongelooflijk goed. Bovendien weet Hij heel
precies, waar wij aan toe zijn. Maar Hij doet niets. Waarom?

D

Onvoldoende oplossingen
1. Men zegt: „God wil het niet, maar laat het toe". Dit is waar.
Niet God, maar wij mensen hebben als nasleep van onze zonden het
lijden in de wereld gebracht. God heeft dit toegelaten en niet verhinderd. Hij heeft ons een vrije wil gegeven en wie eenmaal een vrije
wil gekregen heeft, moet ook de ruimte krijgen voor het verkeerde
gebruik van deze gave, met alle daaraan verbonden consequenties. Zou
God dit niet toelaten, dan is onze vrije wil een farce. Dan ontneemt Hij
met de ene hand, wat Hij ons geeft met de andere. Dit is niet de stijl
van de vrijgevige God. Als Hij a zegt, zegt Hij ook b.
Hoe juist dit alles ook moge zijn: God blijft hier in de rol van
iemand, die laat betijen, iemand die er niets aan doet. Die door een
harde trouw aan het eens gegeven woord er niets aan mag doen. Onze
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redenering pleit Hem vrij van liefdeloosheid door Hem er buiten te
houden. Maar wij zouden Hem juist zo graag er in halen, in heel ons
leven en juist vooral in dit meest penibele deel des levens. De zuiver
toelatende God kweekt een distantie op het moment waarop wij hunkeren naar nabijheid, geborgenheid en contact.
2. De gebruikelijke slagzinnen van het dagelijkse leven, als: „het is
nu eenmaal niet anders", „het kan niet altijd goed gaan", „het zal wel
ergens goed voor zijn", „such is life" enz
lossen niets op. Waarom is het leven zo? Waarom kan het niet anders? Waarom mag het
niet altijd goed zijn?
3. Het hiernamaals. Hier op aarde lijdt de rechtvaardige en de
zondaar leeft in voorspoed. Later keren de rollen om. Ook dit is waar.
Maar het blijft een beetje zuur. Bovendien moeten wij hier op aarde in
kiem bezitten wat hierna tot volle ontplooiing zal komen. In de zondaar
moet reeds op aarde de hel beginnen. Waar begint in de rechtvaardige
de hemel?
4. Het boek Job. Het Oude Testament staat op het standpunt, dat
de deugd hier op aarde beloond moèt worden en de zonde gestraft. Ook
te dien tijde constateerde men dikwijls het omgekeerde. Hierdoor kwam
dan Gods rechtvaardigheid in opspraak. De gelovige Jood echter
klampt zich aan Gods eerlijkheid vast. Maar als er niets mankeert aan
de goddelijke rechtvaardigheid, dan moet er iets mankeren aan 's mensen vroomheid. Jobs vrienden trachten hem dit duidelijk te maken, aanvankelijk tactisch, later hardhandig.
Dit neemt Job niet. „Zulke beweringen heb ik nu al meer dan genoeg
gehoord. Gij zijt allemaal onuitstaanbare troosters'' (Job 16 : 2) .
Job voelt zich van God vervreemden:
„Wil Hij iets, wie kan het Hem beletten?
Begeert Hij iets, Hij voert het uit!
En daarom ben ik voor Hem zo bang
Sidder ik, als ik aan Hem denk" (Job 23 : 13 --- 15).
en:
„Ik roep tot U, maar Gij antwoordt niet,
Ik sta overeind, maar Gij let niet op mij,
Gij zijt wreed tegen mij" (Job 30 : 20) .
Dan houdt God een verpletterend requisitoir tegen Job (38 en 39)
en besluit:
„Zal nu de bediller van de Almachtige zwijgen?
Of weet de vitter op God hier nog antwoord op?"
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christelijk antwoord
Dit berust
berust op de binding
binding tussen
tussen Christus
Christus en de
de christen,
christen, die
die in
in het
het
Doopsel aangelegd,
aangelegd, door
doordede' Eucharistie
Eucharistie gesterkt,
gesterkt. ons
onshele
helechristelijk
christelijk
bestaan aangrijpt.
aangrijpt.
Zonder
Gods transcendentie
transcendentie tegenover
tegenover ons
ons teteverkleinen,
verkleinen,wordt
wordt
Zonder Gods
door
immanentie van
vergroot. Wij worden
worden in
in
door Christus
Christus de immanentie
van God
God in
in ons vergroot.
God
ingeplant en
in ons.
ons. De
Desfeer
sfeervan
vanafzijdigheid
afzijdigheid en
endistantie,
distantie.
God ingeplant
en God in
het lijdensprobleem
lijdensprobleem schept
Gods onnaspeurlijkheid
onnaspeurlijkheid en
en ons
ons
die het
schept tussen Gods
onbegrip.
in het
hetmeest
meestletterlijke
letterlijke mede-lijden:
mede~lijden: wij
wij met
met
onbegrip, wordt
wordt opgelost in
Hem en Hij
Hij met ons. Alles voortaan
voortaan samen. Zelfs
Zelfs zo,
zo, dat
datHij
Hijingaat
ingaatinin
ons
in ons
ons lijden
lijden en
en dat
dat wij
wij wederkerig
wederkerig in
in Christus
Christus zijn,
zijn. zoals
zoals het
het
ons en in
druppeltje
wijn: niet meer uit elkaar
elkaar te halen.
halen. Het
Het punt
punt isis
druppeltje water
water in
in de wijn:
lijden ophoudt
ophoudt en
en het
het Zijne
Zijnein
inons
onsbegint.
begint.
niet meer te vinden, waar ons lijden
Er
niets in ons dat
dat van
van ons
ons alleen
alleen is.
is. Alles
Alles isismedeleven
medeleven en
en medemede~
Er is
is niets
lijden.
met Zijn
Zijn lijden.
lijden. Ons lijden is condoléance met
Ons lijden
lijden is
is een
een mysterie
mysterie van
van Christus'
Christus' leven geworden.
geworden. Dezelfde
Dezelfde
bespotting.
ondervond in de nacht
nacht voor
voor Zijn
Zijn verhoor,
verhoor, wordt
wordt
bespotting, die Jezus ondervond
doorgetrokkenopopMindszenty
Mindszentyininzijn
zijncel.
cel. Het
Het is
is het
doorgetrokken
het lijden
lijden van
van de
de
contemporaine
het lijden
lijden van
van de
de historische
historische
contemporaineChristus.
Christus,20
20 eeuwen
eeuwen na het
Christus.
staan niet
niet buiten
buiten Zijn
Zijnhistorisch
historisch lijden.
want Hij
Hij leed
leed
Christus. Wij
Wij staan
lijden, want
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toen door onze zonden-van-nu.
zonden~van~nu. Hij
Hij staat
staat wederkerig
wederkerig binnen
binnen ons
ons actueel
actueel
Ons
lijden, car
car Jésus
Jesussera
seraen
en agonie
agonie jusqu'à
jusqu'àlalafin
fin du
du monde
monde (Pascal).
(Pascal). Ons
lijden.
lijden heeft
heeft niet
niet alleen
alleen evenveel
evenveel zin
zin als
als het
hetZijne:
Zijne: ons
onsbeider
beiderlijden
lijden
en dezelfde
dezelfde zin.
zin. Door
Door de
degenadebinding
genadebinding van
van Christus-in-ons
Christus~in~ons
heeft een en
is de vraag naar
naar de
de zin
zin van
van het
hetchristelijk
christelijk lijden geworden tot de vraag
vraag
naar de zin van Christus'
Christus' lijden.
"Waar
dat goed
goed voor?"
voor?" vroeg
avond van
van de 10e
10e Mei
Mei
„Waar is
is dat
vroeg op
op de
de avond
iemand, die de gewonden
gewonden binnendroeg.
binnendroeg.
iemand,
„Hetzelfde als waar dat
dát goed
goed voor
voor is",
is", antwoordde
antwoordde met
met een
een blik
blik op
op
"Hetzelfde
het kruisbeeld
kruisbeeld iemand,
gewonden verzorgde.
verzorgde.
iemand, die
die de gewonden
De zin van Christus'
Christus' lijden is de
de verlossing
verlossing der
der wereld.
wereld.
Welnu, als ons lijden de huidige vorm is van het lijden van Christus,
Christus.
dan moet ons lijden
lijden de
de huidige
huidigevorm
vorm der
derwereldverlossing
wereldverlossingzijn.
zijn.
Wij huiveren
huiveren voor
voor een
een zo
zo verregaande
verregaande conclusie.
conclusie. Het
Hetlijkt
lijkt spelen
spelenmet
met
woorden. Deze
Deze consequentie
consequentiemoet
moetnader
nader onderzocht
onderzocht worden.
worden.
Het systeem van het
het Nieuwe
Nieuwe Testament
Testament is:
is: alles
allessamen
samendelen,
delen,wat
wat
maar enigszins gedeeld
maar
gedeeld kan
kan worden.
worden.
Maar niet alles kan
kán over en weer uitgewisseld
uitgewisseld worden.
worden. Wij
Wij zijn
zijn niet
niet
is Hij
Hij alleen.
alleen.Wij
Wijzijn
zijnniet
n~etsamen
samenzondaar;
zondaar;dat
datzijn
zijnwij
wij
samen God; dat is
wegnemen van de
de zonde,
zonde, die
diewij
wij alleen
alleenbedreven,
bedreven, wil
wil
alleen. Maar het wegnemen
Hij wel samen doen. Omdat wij „aanvullen
"aanvullen wat
wat aan
aan Jesus'
Jesus' lijden
lijden ontont~
Hij
breekt" (Col.
( Col. 1 :: 24)
24 ) zijn
zijn wij
wij samen
samen „agnus
breekt"
"agnus Dei,
Dei. qui
qui tollit
tollit peccata
peccata
mundi". Hij,
Hij, die ons zonder
mundi".
zonder onze
onze medewerking
medewerking heeft
heeftgeschapen,
geschapen, heeft
heeft
ons niet zonder onze medewerking verlost (Augustinus).
onsietzdrmwkingvelost(Au ).
Waar staat
staat het
het geschreven,
geschreven, dat
dat ons
ons lijden
lijden verlossende
verlossende kracht
kracht heeft?
heeft?
Deze leer ligt geheel
ster~
geheel besloten
besloten in
in die
die ene
ene zin
zin van
van Christus
Christus over
over de
de stervende graankorrel.
graankorrel. Het wegkwijnen van de korrel
korrel heeft zin.
zin. Terwijl
Terwijl de
de
korrel langzaam sterft.
sterft, groeit de halm
halm op. Een
Een talrijke
talrijke oogst
oogst van
van nieuwe
nieuwe
korrels
wordt uit
uit dat verstervingsproces
verstervingsproces geboren:
geboren: "Zo
„Zo ze sterft,
sterft. brengt
brengt
korrels wordt
ze rijke
: 24)
rijke vruchten voort" (Joh.
(Joh. 12
12:
24)..
de leerlingen
leerlingen soms
soms vroegen
vroegen naar
naar een
eenregelrechte
regelrechteformuformu~
Maar zoals de
lering van Jezus'
Jezus' leer, zonder
zonder beelden
beelden en
envergelijkingen,
vergelijkingen, zo vragen ook
wij dit. Wij
Wij zullen
zullen deze
dezevraag
vraagininalle
allevrijmoedigheid
vrijmoedigheid richten
richten aan
aan de
de
wij
Paus, als
als de
delerarende
lerarende Christus-van-nu.
Christus~van~nu. Zoals Jezus
Jezus met
met Zijn
Zijneigen
eigen
woorden
aan Zijn tijdgenoten-van-toen,
woorden leraarde
leraarde aan
tijdgenoten~van~toen, zo blijft
blijft Hij
Hij doordoorspreken tot ons,
mensen~van~nu, bij monde van de
de Paus.
Paus.
ons, mensen--van-nu,
leer van
van de
destervende
stervendegraankorrel
graankorrel is,
is, bij
bij mijn
mijn weten, door
door geen
geen
De leer
Paus ooit
ooit zo
zonadrukkelijk
nadrukkelijk en
en rechtuit
rechtuit verklaard
verklaard als
als door
door Pius
Pius XII die
tot driemaal
driemaal toe hierop
hierop terugkomt
terugkomt in zijn
zijn encycliek
encycliek over
over de
deKerk
Kerkals
als
Christus'
Christus' Mystiek Lichaam
Lichaam (1943).
(1943).
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Eerst zegt de Paus: „Deze overvloed van genaden had Hij zelf
onmiddellijk en persoonlijk aan het gehele mensengeslacht uit kunnen
delen; Hij wilde dit echter doen door middel van een zichtbare uit de
mensen te vormen Kerk, opdat door haar allen Hem tot op zekere
hoogte hun medewerking zouden verlenen in de uitdeling van de
vruchten van de verlossing".
Vervolgens: „Ook hieraan moet men vasthouden, hoe verwonderlijk
het ook schijnen moge, dat Christus namelijk zijn leden nodig heeft.
Onze Zaligmaker wil door de leden van Zijn Mystiek Lichaam geholpen worden in de uitvoering van Zijn verlossingswerk. Waarlijk
een huiveringwekkend en nooit voldoende te overwegen geheim, dat
namelijk het heil van velen afhangt tevens van de medewerking der
gelovigen, inzonderheid ook van de vaders en moeders in hun gezin.
Deze allen moeten toch de Goddelijke Zaligmaker in een ware zin
be hulpzaam zijn".
En tenslotte: „Ons is het gegeven in dit werk der zaligmaking onze
medewerking te verlenen, uit den Ene en door den Ene: verlosten en
verlossers" (Clemens van Alexandrië) .
Enkele dagen na onze bevrijding past de H. Vader deze zelfde leer
toe op het oorlogsleed in Nederland:
„Het heeft immers aan de goddelijke Wijsheid behaagd, dat aan ons
met Christus verbonden lijden de vervolmaking en voltooiing van het
verlossingswerk is weggelegd; hetgeen dan aan alle ledematen van
jezus Christus' Mystiek Lichaam ten goede komt, ook aan hen die geen
boetvaardigheid beoefenen voor bedreven zonden, hun zinnen niet
beteugelen, noch zich een vrijwillige en passende versterving opleggen"
(brief aan het Nederlands Episcopaat van 12 Mei 1945) .
Wie in geloof beleeft, dat ons lijden de voortzetting is van het verlossingslijden Christi, is niet meer toegankelijk voor de indruk dat een
véraf f e God ons aan ons lot overlaat, ten prooi aan duistere krachten,
die Hij niet in Zijn macht schijnt te hebben. In plaats van distantie en
verwijdering, ervaren wij compassie en vereenzelviging. Nergens staat
God zo aan 's mensen kant als in Christus' lijdende ledematen. Wie
christelijk geleden heeft weet dit.
De vraag naar de zin van het lijden zullen we nooit oplossen, als we
slechts over „het" lijden praten, alsof dit een onpersoonlijk cosmisch
verschijnsel was, zoals bv. de lente en het onweer. Lijden is een persoonlijke aangelegenheid. „The tragic nature of the universe" (E. G.
Lee) is geen principe, dat iets verklaart, omdat het zelf verklaring
behoeft.
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Wij zullen de vraag naar de zin van het lijden ook niet oplossen, als
wij er wel een persoonlijke aangelegenheid van maken, maar dan van
onze persoon alleen. Twee-personen-in-één zijn er noodzakelijk bij
betrokken: Jezus en ik.
Wij zullen zelfs de vraag naar de zin van het lijden niet oplossen,
als wij trachten zouden om God in ons lijden te betrekken buiten
Christus om. Buiten de enige Middelaar tussen God en mens kunnen
wij de levende band met God niet vinden. Het geval Job demonstreert
dit duidelijk.
Het Nieuw Verbond is het tijdperk van de nieuwe binding tussen
God en ons, in Christus. Het enige antwoord op de vraag naar de zin
van het lijden is het christelijk antwoord. Het is het antwoord, dat de
in-ons-levende Christus geeft. Zijn antwoord is: uw lijden is een verlengstuk van het Mijne. Dat komt omdat gij in Mij zijt ingeplant. Wij
zijn vergroeid (Rom. 6 : 5) . Daarom is de uitboetende, herscheppende
en verlossende kracht van Mijn lijden ook de uwe.
Vandaar, als wij onze vragen met katechismusachtige kortheid beantwoord willen zien:
Waarom lijden wij nu?
Omdat de wereld-van-nu verlost moet worden.
— Waarom lijden wij zoveel?
Omdat de wereld zoveel verlossing behoeft.
— Waarom lijd ik?
Niet ik lijd, maar Christus lijdt in mij.
Toch zijn nog niet alle waaroms verstomd. Er blijft nog één waarom
over, dat niet is opgelost, doch slechts verplaatst. Eigenlijk deden wij
tot nu toe niets anders dan de vraag naar de zin van het lijden verschuiven naar de zin van Christus' lijden. Maar waarom verlost Hij
door te lijden? Waarom niet op een andere manier? Hij is toch almachtig, d.i. Hij kan alles. Hij had dit lijden zowel aan ons als aan Zichzelf
kunnen besparen. Hij had zijn almacht en vindingrijkheid kunnen
stellen in dienst van Zijn liefde voor ons. Het is waar, dat Hij ons niets
aandoet, wat Hij Zichzelf niet aandeed. Maar waarom deed Hij het
Zichzelf aan en trok Hij ons mee op deze weg?
Dit laatste waarom ligt geheel in Hemzelf besloten. Wij voelen nog
iets van een tegenstelling tussen Zijn almacht én Zijn liefde. Hier
raken wij de diepste zin van het christelijk lijden.
Lijden en dood zijn gevolgen van de zonde. De menselijke therapie is
geneigd om de oorzaak hier de zonde aan te grijpen en daardoor

DE STERVENDE
STERVENDE KORREL
KORREL

287

de gevolgen te
te doen
doen ophouden.
ophouden. Om
Om zo
zo te
te saneren,
saneren, behoeft
behoeft men
men in
in het
het
geheel niet
niet almachtig
almachtig te
te zijn.
zijn.
Maar het is wel
wel zeer
zeer almachtig,
almachtig, om
om de
de gevolgen
gevolgen zelf
zelftetekeren
kerentegen
tegen
oorzaak, d.i.
d.i. om
om met
met .behulp
.behulp van het
het lijden
lijden de
de zonde
zonde uit
uit tetedrijven.
drijven.
de oorzaak,
een superieure
superieure therapie,
therapie, om
om de
de wondverschijnselen
wondverschijnselen om
om te
te vormen
vormen
Het is een
tot medicijn.
medicijn. Een
van buitenaf
buitenaf injiciëren
injiciëren is een
een teken
teken van
van
tot
Een tegengif van
betrekkelijke
is niet
niet zo
zosouverein
souverein
betrekkelijke onmacht.
onmacht. Het
Het lijden
lijden doen
doen ophouden is
als het in zijn
zijn tegendeel doen
doen verkeren.
verkeren. De
Demeest
meestradicale
radicale overwinning
overwinning
van de zonde is
is het,
het, om
om de
de zonde
zondein
inzijn
zijn eigen
eigenuitwerkselen
uitwerkselenop
opteterollen
rollen
en te vernietigen.
vernietigen. Het
Het grootste
grootstemeesterschap
meesterschap over
over de
depijn
pijn toont
toonthij,
hij, die
die
uit de pijn
pijn zelf
zelf nieuw
nieuw leven
leven doet
doetvoortkomen.
voortkomen. Alle
Alle weeën
weeënter
terwereld
wereld
uit
heeft Hij
Hij tot
tot barensweeën
barensweeën gemaakt
gemaakt voor de
de geboorte
geboorte van
van „de
"de nieuwe
nieuwe
mens".
Deze endogene
endogene sanering
sanering —
- zonder
zonderhulpmiddelen
hulpmiddelen van
van buitenaf
buitenaf formuleert
haar eigen lapidaire
lapidaire wijze.
bv. in
inde
de
formuleertde
de liturgie
liturgie op
op de
de haar
wijze. Zo bv.
prefatie van het
het heilig
heiligKruis:
Kruis:
"ut
mors oriebatur,
oriebatur, inde
inde vita
vita resurgeret"
resurgeret"
„ut unde mors
- opdat vandaar het leven zou
zou oprijzen,
oprijzen, vanwaar
vanwaar de dood was voortvoort~
gekomen.
.
En met
met een
een plastisch
plastisch beeld,
beeld, aan
aanIrenaeus
Irenaeusontleend,
ontleend,verduidelijkt
verduidelijkt de
de
Kerk
door aldus
aldus te
tevervolgen:
vervolgen:
Kerk deze leer, door
„et qui
"et
qui in
in ligno
ligno vincebat,
vincebat, in
in ligno
lignoquoque
quoque vinceretur"
vinceretur" d.i.
d.i. als
als alle
alle
ellende begonnen is met
met de geschiedenis
geschiedenis van
van een
een boom,
boom, dan
dan zal
zal het
het ook
ook
een boom zijn, van waaruit alles
alles wordt
wordt hersteld:
hersteld: de
dekruisboom.
kruisboom.
hymne „Pange
"Pange lingua"
lingua" van
van Goede
GoedeVrijdag
Vrijdagformuleert
formuleert dezelfde
dezelfde
De hymne
doctrine op deze
deze wijze:
wijze:
"et
medelam ferret
ferret inde —
- hostis
hostis unde
unde laeserat"
laeserat"
„et medelam
- de verwonding zelf
zelf wordt
wordtomgevormd
omgevormd tot
totmedicijn.
medicijn.
Hoe komt het toch, dat
dat wij
wij zo
zo moeilijk
moeilijk doordringen
doordringen in deze leer,
leer, die
die
de laatste sleutel
sleutel van
vanhet
hetlijdensprobleem
lijdensprobleem bevat?
bevat?
het hieraan,
hieraan, dat
dat wij
wij niet
niet van
van jongsaf
jongsafgeleerd
geleerdhebben,
hebben,
Misschien ligt het
om kruisdood en verrijzenis
verrijzenis te
te beschouwen
beschouwen als
als twee
twee momenten
momenten van
vanéén
één
grote verlossingsdaad. En
En we
we hebben
hebben ook
ook niet
niet geleerd,
geleerd, om
om Jezus'
Jezus' histohisto~
Weweten
wetenwel
wel
risch leven op
op ons
ons actuele leven~van~nu
leven-van-nu door te trekken. We
dat het sterven
sterven van
van de
de korrel
korrel en
enhet
hetopgroeien
opgroeienvan
vande
dehalm
halméén
ééncontinu
continu
proces is,
en Pasen
Pasen twee
twee zijden
proces
is, maar
maar we
we weten
weten niet,
niet, dat
dat Goede Vrijdag en
zijnvadepgrlosin.
zijn van de ene penning der verlossing .
,,Pour Saint Paul
Paul la
la crucifixion
crucifixion et
et la
la résurrection
résurrection sont
sont moins
moins deux
deux
."Pour
événements
mystère àà deux
deux faces,
faces, run
l'un temporaire,
temporaire, mais
mais
événements séparés
séparés qu'un mystère
nécessaire,
autre glorieuse
définitive"
(Huby).
nécessaire, l'1'autre
glorieuse et déf
initive" (Huby).
•
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we gedupeerd
gedupeerd door
door het
het feit,
feit. dat
datererenkele
enkeledagen
dagen
Misschien worden we
tussen dood
dooden
enverrijzenis,
verrijzenis. waardoor
waardoor de
deinnerlijke
innerlijke band
band van
van de
de
liggen tussen
ene heilsdaad
heilsdaad ons ontgaat.
ontgaat. Nog
Nogmeer
meerworden
wordenwe
wewellicht
wellichtgedupeerd
gedupeerd
door het feit,
feit. dat
dat er
er 20
20eeuwen
eeuwenliggen
liggentussen
tussendie
dieene
enetweekantige
tweekantige
door
gebeurtenis
gebeurtenis en onze tijd
tijd van heden. Wij hebben
hebben moeite
moeite om
om te
te wennen
wennen
toestand. waarbij
waarbij het Hoofd
Hoofd in
in de
de hemel
hemel isis en
ende
deledematen
ledematenop
op
aan een toestand,
aarde zijn;
aan het Hoofd dat
zijn; aan
dat verrezen
verrezen is,
is. terwijl
terwijl de
de ledematen
ledematen aan
aan het
het
medeverrijzen
zijn.
medeverrij
zen zijn.
prefatie van
van Pasen
Pasenstapt
staptover
overdeze
dezemoeilijkheden
moeilijkheden zeer
zeer licht
licht heen
heen
De prefatie
zegt eenvoudig:
eenvoudig:
en zegt
.. qui mortem
mortem nostram
nostram moriendo
(nostram) resurr
resur„qui
moriendo destruxit.
destruxit, et
et vitam (postram)
gendo
reparavit"- die
gendo reparavit"
diedoor
doorZijn
Zijndood
dood onze
onze dood
dood (die
(die we
we nog
nog tegetegemoet zien)
heeft vernietigd
vernietigd en ons
ons leven
leven (van
(vannu)
nu)heeft
heeftgerepareerd
gerepareerd
moet
zien) heeft
door Zijn
Zijn verrijzenis.
verrijzenis.
blijkbaar geen
van het
het feit,
feit. dat
dater
ereen
eenpaar
paar
Paulus heeft blijkbaar
geen last gehad van
zijn leven en
en Jezus'
Jezus' historisch
historisch bestaan. Lees
Lees de
de eerste
eerste
jaar lagen tussen zijn
helft van Romeinen
Romeinen 6 en daarna
daarna het geweldige
geweldige 15e
15e hoofdstuk
hoofdstuk van
van de
de
Corintiërbrief. Het
Het „in
..in Christus
Christuszijn"
zijn" van
vanPaulus
Paulusdoorbreekt
doorbreektalle
alle
eerste Corintiërbrief.
tijdsafscheidingen. Uit zijn
tijdsafscheidingen.
zijn leven van
van toen
toenkunnen
kunnen wij
wij gewoon
gewoonaflezen,
aflezen.
wat er nu met ons gebeurt.
gebeurt. Het
Het enig
enigblijvend
blijvendeffect
effectvan
vanJezus'
Jezus' lijden
lijden en
dood is: Zijn
Zijn verrijzenis.
verrijzenis. Zo
Zo werd
werdZijn
Zijnlijden
lijdenininvreugde
vreugdeverkeerd
verkeerden
en
Zijn dood in
in leven.
leven.
Welnu, wij
wij zijn
zijn in
in Christus.
Christus. Hij
Hij trekt
trekt zowel
zowel Zijn
Zijn lijden
lijden als
als Zijn
Zijn
Welnu,
verrijzenis op ons door. Ook in ons doet Hij lijden in vreugde
vreugde verkeren
verkerenverijznsopd.OkinsoetHj
en dood in leven.
leven. Onze
Onzemede-verrijzenis
mede-verrijzenis en
en ons
ons mede-lijden
mede-lijden maakt
maakt Hij
Hij
In Hem staan
tot onze mede-verlossing.
mede-verlossing. In
staan wij
wij door
door het
het lijden
lijden uit
uit onze
onze
zonden op. Onze
Onze medeverrijzenis
mede-verrijzenisbestaat
bestaatin
inde
delouterende,
louterende.zuiverende,
zuiverende,
zondedelgende, uitboetende.
uitboetende, heiligende
heiligende en
en verlossende
zondedelgende.
verlossende werking
werking van
van
ons lijden
ons
lijden en van onze
onze dood.
dood. Pascal
Pascal had
had ook
ookkunnen
kunnen zeggen:
zeggen: „Jésus
..J ésus
sera en résurrection jusqu'à
jusqu'à la
la fin du monde".
monde" ...„Zo
Zo koesteren
koesteren wij goede
betrekking tot
tot u,
u, dat gij deel zult
hoop met betrekking
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kunnen betreuren, en dikwijls in ogenblikken van vaderlandsliefde
bewenen wat een smet kan lijken op de goede faam van ons volk. En
toch geloof ik werkelijk dat zij de meest oorspronkelijke en de meest
kenschetsende, hoewel nauwelijks de meest verheven, bijdrage is van
de Nieuwe Wereld tot het internationale muziekleven.
De jazz, in de ruimste betekenis van het woord, heeft praktisch van
haar duistere oorsprong af de Europese componisten geboeid. Debussy's bekende „Golliwog's Cake Walk" dagtekent van 1908; Satie's
ballet „Parade" werd uitgevoerd onder de eerste wereldoorlog; en kort
daarop beproefden Stravinsky, Milhaud, Honegger, Krenek, Ravel,
Hindemith, en anderen, niet zonder succes, hun geluk met de jazz-stijl.
De Amerikanen zijn dikwijls verrast te zien hoe ernstig buitenlandse
musici de jazz opnemen, en te beseffen dat Europese musicologen haar
grondiger bestudeerden dan de onze.
Ook de negro spiritual werd een soort manie in het buitenland,
vooral in de laatste jaren. Van duistere oorsprong evenals de jazz, lijkt
hij ook een hybridische afstammeling te zijn van zwarte en blanke
ouders: zekere pentatonische en gesyncopeerde schema's ontleend aan
de negers, ingericht naar en getemperd door de muzikale traditie uit
een blank en Europees voorgeslacht. Men gelooft nu b.v. dat de sappige harmonieën die zo kenmerkend zijn voor de negro spiritual, niet
oorspronkelijk zijn, maar nabootsingen van de gewone, traditionele
meerstemmige zang. Verwant met deze stijl, hoewel zijn hoogste bloei
vooruitlopend, is het werk van Stephen Foster (gestorven in 1864) .
Zijn bekoorlijke melodieën hebben om hun zeer elementaire harmonische structuur een verdiende plaats veroverd in Amerika's hart. „Old
Black joe", „Sewanee River", „Carry Me Back to Old Virginy" en
een half dozijn andere behoren tot het dierbaarste bezit van het Amerikaanse volk.
Nochtans is de Amerikaanse Muze, om het woord van Benét aan te
halen, „strong and diverse":
All these you are, and each is partly you,
And none is false, and none is wholly true.
Parallel met deze populaire varianten groeide gedurende een zekere
tijd een bezit van nauwgezet bewerkte concertmuziek die eerder bestemd is voor contemplatie dan voor gymnastiek; ze is artificieel,
minder geprononceerd en eng Amerikaans, omdat ze zich binnen de
westerse traditie beweegt. Het is juist over deze muziek dat ik ondanks
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klaarblijkelijke moeilijkheden, wil handelen en wel in verband met de
muziek van Europese volkeren. Om slechts één punt aan te raken: een
eeuwenlange bezinning heeft het rijke Europese bezit gezift, gegroepeerd en naar waarde geschat. Elke musicus, of muziekliefhebber, kan
rustig spreken over de plaats van Bach, Josquin des Prés, Monteverdi
of Palestrina, daar hij zich op veilig terrein voelt. Zelfs in de moderne
muziek, waar men zo gemakkelijk van mening verschilt, vindt men
doorlopende lijnen: stromingen, scholen, „ismen" die een houvast bieden. Verder heeft de studie van het volkslied, van het individuele
rhythme, van de toonladder en van de modus, het betrekkelijk gemakkelijk gemaakt om Tsjechische, Noorse, Griekse en zelfs Britse muziek
scherp van elkaar te onderkennen.
Wanneer we echter het terrein van de Amerikaanse muziek verkennen dan raken we aanstonds de draad kwijt. Hier ontbreekt elke
traditie van het volkslied in de engere zin van het woord, om zowel de
componist als de criticus te inspireren of voor te lichten. De componist
voelt dat hij niet „wortelt" in een nationale bodem, en zo heeft de
criticus moeite om de specifiek Amerikaanse bestanddelen te onderscheiden. Afgezien van verscheidene mislukte pogingen tot een positief
inheemse stijl, hing bijna alle ernstige muziek uit de negentiende eeuw
onvoorwaardelijk af van het reusachtig succes van de Europese muziek,
zowel de oudere als de eigentijdse. Zo verschilt het evenwichtige, flinkgebouwde werk van John Knowles Paine, Arthur Foote, George Chadwick en anderen uit de „klassieke" groep van New England, in zijn
academische correctheid nauwelijks van de minder belangrijke Duitse
componisten uit dezelfde periode. Wanneer men niet let op sommige
uitdrukkelijk programmatische stukken in Indiaanse of negerstijl, dan
is hun muziek continentaal, Duits, met een Amerikaans tintje. Het
spreekt vanzelf dat men niets anders kan verwach ten van een cultuur
die zo onzelfstandig is als die der Verenigde Staten; hetzelfde gold
ook van onze vroege letterkunde, waar de culturele afhankelijkheid van
Engeland lang de politieke onafhankelijkheid overleefde.
Maar tegen het einde van de eeuw kwam van een Europese componist Anton Dvorak (1841 — 1904) een doorslaggevende en paradoxale stoot tot de ontwikkeling van onze nationale muziek. Het is
geen louter toeval dat de gedachte aan de Amerikaanse symphonische
muziek steeds zijn „New World Symphony" voor de geest roept. Zelfs
in Amerika is deze meer bekend dan welke symphonie ook van onze
eigen componisten. Toch is het werk meer Boheems dan Amerikaans
ondanks de melodieën die de muziek der negers en Indianen dicht
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Het is bijna even moeilijk de componisten der twintigste eeuw te
classificeren als ze naar waarde te schatten. Globaal genomen kan men
Howards mening aanvaarden dat „de muziek zelf gecomponeerd is met
vakmanschap en gepolijste techniek, en dat ze in ontelbare gevallen iets
mee te delen heeft dat nog niet gezegd werd door andere componisten
uit het buitenland".
Om orde te brengen in deze chaos trachten we enkele van de voornaamste componisten ongeveer te groeperen van rechts naar links, al
naar hun conservatieve of radicale aard. Het ligt voor de hand dat men
tegen deze indeling bezwaar kan maken; ze is echter minder gevaarlijk
dan een poging om ze hiërarchisch te rangschikken.
Bij de talloze conservatieven is Deems Taylor zonder twijfel de
bekendste in de laatste jaren. Zijn werken die waarschijnlijk minder de
aandacht trekken van beroepsmusici, werden populair in Amerika om
hun welluidendheid, faciliteit, en directe aantrekkelijkheid en hielpen
zo mee om de kloof tussen de klassieke en de populaire muziek te overbruggen. Taylors opera's Peter Ibbetson en The King's Henchmen zijn
de enige Amerikaanse opera's die geregeld uitgevoerd worden in de
Metropolitan Opera te New York. Taylors invloed echter als propagandist en vulgarisator heeft zich nog verder uitgebreid. Gedurende
jaren reeds boeit zijn commentaar, gegeven op een onderhoudende
manier — die aan Roosevelt doet denken --- millioenen radioluisteraars. Even aantrekkelijk waren zijn boeken over muziek, leesbare,
vlotte best-sellers. Hoewel zelf conservatief in zijn composities, bleef
hij in zijn critiek consequent verdraagzaam zelfs jegens het extreme
modernisme. Men kan hem als iets typisch Amerikaans beschouwen:
een missionaris voor de muziek, die ijvert voor de bekering van de
muzikale heidenen en het evangelie van de ware muziek iedereen onder
de ogen brengt. Mutatis mutandis geldt dit evenzeer voor Walter
Damrosch en zijn vader Leopold, die enkele jaren geleden de meest
befaamde pioniers waren op dit terrein.
Wanneer we even naar „links" opschuiven en met spijt een twintigtal componisten van de „rechtervleugel" overslaan, komen we bij wat
we zouden kunnen noemen het muzikale centrum, een groep die men in
Europa zou houden voor gematigd modern en niet radicaal. Howard
Hanson, de directeur van de zeer invloedrijke „Eastman School of
Music" (Rochester, New York) , stijgt boven hen allen uit. Hanson
nam het manmoedig op voor de Amerikaanse muziek: hij richtte de
Componisten-Concerten in, om het werk van verdienstelijke en nog
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onbekende kunstenaars te laten beluisteren. De drie symphonieën van
zijn hand worden overal uitgevoerd, zijn opera Merrymount vond een
geestdriftig onthaal, en zijn cantate Lament [or Beowul f getuigt van
sobere forsheid.
Evenzeer door zijn critiek als door zijn composities verwierf Virgil
Thomson zich een naam. Toen hij te Parijs studeerde raakte hij in vuur
voor de „Six" en vooral voor Satie. Zijn eigen muziek is slechts betrekkelijk nieuw en geenszins extremistisch. Zijn opera „Four Saints in
Three Acts" is een frisse, f ij ngeestige, maar niet excentrieke toonzetting van Gertrude Steins bekende fantasie. Aan het andere einde
van het dramatisch spectrum staat zijn muziek voor Oedipus Tyrannus
dat onlangs door de Universiteit te Fordham ten tonele werd gevoerd.
Iets meer naar links treffen we twee componisten aan, wier dood
voor de Amerikaanse muziek een gevoelige slag was. Charles Lof f ler,
uit Elzas-Lotharingen afkomstig, liet zich in Amerika naturaliseren en
maakte composities van grote oorspronkelijkheid en patriottische bezieling in een Amerikaanse stijl. Charles Tomlinson Grif f es was zes en
dertig jaar oud toen hij stierf. Enkele impressionistische werken herinneren vrij sterk aan Debussy, maar in zijn liederen, in zijn Sonate en
in het symphonisch gedicht The Pleasure Dome of Kubla Khan, dat
uitgevoerd werd vlak voor zijn vroegtijdige dood, schiep hij werken van
ware oorspronkelijkheid.
De twee Amerikanen van deze tijd die zich definitief beroemd schijnen te maken zijn Roy Harris en Aaron Copland. Beiden zijn ongeveer
vijftig jaar oud en op het hoogtepunt van hun scheppingskracht.
Het ware hatelijk de een hoger aan te slaan dan de andere. Beiden
genieten een grote faam zowel in hun vaderland als in den vreemde.
Beiden zijn door inspiratie en door hun verleden typisch nationaal.
Wat is zuiverder Amerikaans dan hun respectieve geboorteplaats:
Oklahoma en Brooklyn? Beiden hadden het geluk in het buitenland te
studeren, namelijk onder Nadia Boulanger te Parijs. Beiden beproef den
alle niet dramatische genres met schitterend succes. Beiden hebben het
voordeel gehad goed vertegenwoordigd te zijn op het terrein van de
discographie.
Roy Harris ( geboren in 1898) lijkt door en door nationaal in zijn
uitdrukking; zijn muziek draagt de geur van de „vast spaces of the
Southwest", van het Oklahoma waar zijn wieg stond. Reeds bij een
eerste auditie dient zich een sterke, persoonlijke stijl aan: even slank,
taai en gespierd als de schilderijen van Thomas Benton en Stuart
Curry. Onder zijn grote werken veroverde zijn Derde Symphonie reeds
een welverdiende plaats in het standaard-repertoire, en werd gunstig
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onthaald in Frankrijk en Engeland. Had ik een Amerikaanse Symphonie uit te kiezen om het meest karakteristieke werk dat in ons land
voortgebracht wordt te vertegenwoordigen, dan zou ik wellicht aan
deze de voorkeur geven. De suggestie van het volkse, de cowboy
motieven, de brede, moedige, melodische stuwing, de ruw gesyncopeerde fuga's: alles schijnt typisch Amerikaans. Sommigen vergelijken
Harris' plaats met die van Schostakovitch in Rusland; juist als de
Zevende Symphonie van deze laatste in alle haast op microfilm naar
Amerika overgebracht werd, zo verhuisde Harris' Vijfde Symphonie,
opgedragen aan het Russische volk, op microfilm naar dit land, waar
men ze reeds over de korte golf had kunnen beluisteren. Harris' jongste waagstuk op het gebied van de liturgische muziek, zijn „Mis voor
Mannenstemmen en Orgel", veroorzaakte een lichte polemiek toen ze
eerst goedgekeurd en dan afgewezen werd voor de Paasmis in de
St. Patrick Kathedraal te New York. Desondanks werd ze door haar
methodistische componist opgedragen „aan het katholieke volk van de
Verenigde Staten" en de critici vonden haar „krachtig, fors en fris".
Het komt me voor dat Copland in Europa meer algemeen gewaardeerd wordt dan Harris. Ik herinner me een artikel (van Honegger
geloof ik, of was het Milhaud?) in een Zwitsers tijdschrift, waarin de
schrijver betoogt dat Copland klaarblijkelijk Amerika's meest vooraanstaande componist is. En velen hier stemmen daarmee in. Toen Koussevitsky de première van Coplands Derde Symphonie had gedirigeerd,
riep hij uitbundig uit: „Er is geen twijfel meer mogelijk, dit is Amerika's beste symphonie. Ze spreekt van hart tot hart. Copland is Arnerika's grootste componist. Dat spreekt". Een tijdje te voren hadden
Toscanini en anderen met evenveel overtuiging hetzelfde bevestigd
over Harris' Derde Symphonie. Klaarblijkelijk, „non nostrum est judicare" .... Negentien jaar geleden had Koussevitsky Coplands Jazz
Concerto gedirigeerd voor hetzelfde auditorium te Boston. Deze muziek kwam het publiek zo wanluidend en chaotisch voor dat het begon
te fluiten en zich beledigd voelde, echt op zijn Parijs. Maar tegenwoordig zijn publiek en componist heel wat dichter bij elkaar gekomen. Het
huidige auditorium staat meer open voor modernisme en de Copland
van nu is minder radicaal dan destijds. Ondertussen schreef hij met
succes muziek voor ballet en film. Zo vindt men zijn partituur voor
Our Town onder de schaarse gedistingeerde muziek die Hollywood de
wereld inzendt. Herhaaldelijk werd zijn Sonate voor klavier fraai
opgenomen op platen.
Copland was, samen met Harris, de eerste der nieuwe Amerikaanse
componisten die zich vrijmaakte van de drukkende heerschappij der
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Duitsers voor een meer kortstondige en vruchtbare Franse voogdij. Om
zijn eigen stijl te vinden maakte hij een phase van abstractionisme door,
en in zijn „What to Listen for in Music" geeft hij een leidraad om zijn
muziek te begrijpen. Ik voor mij beschouw dit boek, dat nu reeds tien
jaar oud is, nog steeds als de beste inleiding tot de waardering van de
muziek voor niet-musicologen. Copland getuigt hier van universele
smaak, die zich weerspiegelt in de verscheidenheid en de kundigheid
van zijn eigen muzikale creaties.
Het werk van Roger Sessions en Walter Piston behoort eveneens tot
het „centrum , hoewel het misschien minder de aandacht trekt van
Europese luisteraars. Beiden oogstten zeer veel succes, maar hun stijl is
uitgesproken „internationaal", eerder dan specifiek Amerikaans. Het
zou me verwonderen als een Europeaan, tenminste wanneer hij slechts
oppervlakkig toeluistert, ook maar één stylistische trek zou ontdekken
die hun werk onderscheidt van de hedendaagse Europese muziek. Vandaar dat het ondanks zijn hoge waarde hier eigenlijk niet ter sprake
behoeft te komen.
Bij de geprononceerde „linksen", die experimenteren met de muziek,
moeten we een veel oudere componist noemen, hij is geboren in 1874,
die als zovele landgenoten zijn brood verdient door verzekeringen af te
sluiten. Zijn muzikale stijl is even heterodox, of liever was dat, totdat
componisten uit de laatste tijd hem inhaalden. Ik spreek hier van
Charles Ives, die moest wachten tot zijn drie en vijftigste jaar voor dat
zijn werk met een belangrijke uitvoering werd vereerd. Slechts zeer
korte tijd geleden werd hij „ontdekt". Intussen had hij een weg gebaand in nieuwe structuren en tonaliteiten, polytonale en kwarttonige
muziek. Zijn vier symphonieën, al zijn sonaten en orkestwerken wachten nog op uitvoeringen voor het groot publiek, maar de steeds breder
wordende kring van bewonderaars is er van overtuigd dat het werken
van een groot meester zijn. Zo kenschetste Lawrence Gilman bijvoorbeeld zijn Tweede Sonate voor piano als „de beste muziek die ooit door
een Amerikaan gecomponeerd werd".
Enkele Amerikaanse componisten van de jongste generatie mogen
we niet onvermeld laten. We staan hier werkelijk voor een schitterende
groep van talentvolle, zo niet geniale kunstenaars. De merkwaardigste
première van dit jaar was zonder twijfel die van Leonard Bernsteins
Tweede Symphonie, die zeer passend The Age of Anxiety genoemd
wordt. Bij het slot riep de dirigent Koussevitsky enthousiast uit: „Real
American, extraordinaire!" En Cyrus Durgin, een gewetensvol en
bevoegd criticus, vond het scherzo „de mooiste beweging, in een Amerikaanse stijl, die ik ooit heb gehoord".
''
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schenken aan een tussenliggend type van muziek: iets wat in de lijn ligt
van de latere Weense Opera. Iedere Amerikaan van welke leeftijd ook,
neuriet of fluit nog steeds de zoet-sentimentele wijsjes van Victor
Herbert, en bijna overal houdt men van de liedjes van Sigmund Romberg, Rudolf Friml, en tegenwoordig ook van Jerome Kern en Richard
Todgers. Maar de erkende meester op dit terrein, evenals in de moeilijke en ondankbare taak de jazz tot een kunstvorm op te voeren, is
natuurlijk George Gershwin, thans overleden. Zijn warme en kleurige
Rhapsody in Blue is over de gehele wereld populair. Zeer kort geleden
werd ze te Praag in een concert van Amerikaanse muziek het geestdriftigst van al toegejuicht en in Engeland werd ze, met zeer onEngelse overdrijving door Albert Coates genoemd „een der vijftig
beste composities van alle tijden". Zijn symphonisch gedicht An Ame-rican in Paris, zijn pianoconcerten, enkele kleinere preludes voor piano,
zijn liederen en een volksopera Porg y and Bess, getuigen van een
uitzonderlijke en aantrekkelijke melodische begaafdheid.
Het ware aanmatigend en overbodig een plaats naar de rangorde te
suggereren voor de Amerikaanse muziek gezien in het geheel van de
muziek van het Westen. Wij Amerikanen die ons zo geneigd tonen tot
chauvinisme wanneer we het hebben over de uitgestrektheid van ons
vaderland, over zijn kracht en zijn ongekende productiviteit op stoffelijk gebied, blijven liefst terughoudend en zijn wellicht te bescheiden
ten opzichte van onze artistieke successen. Zodra het gaat over schilderkunst, poëzie en muziek blijkt onze aangeboren neiging (die de
Europeanen van De Tocqueville af tot op heden constateerden) om
alles wat Amerikaans is aan te zien voor het „grootste en beste dat in
de wereld bestaat" totaal omgedraaid. Tot in onze dagen schuilt er in
ons een onbehaaglijk vermoeden dat slechts een buitenlander een waarlijk groot dirigent of componist kan zijn, slechts iemand met een vreemde naam, tongval of klederdracht. Ons snobisme heeft iets geheel antiAmerikaans. En zo, liever dan ons zelf te onderschatten of te hoog aan
te slaan, laat mij aanvoeren dat men in Europa herhaaldelijk onze
muziek beluistert, minstens door middel van de gramophoon. Het
grootste aantal van de werken die hier genoemd werden is opgenomen
op platen en is het beluisteren waard. Ons land toonde zich steeds
uitzonderlijk gastvrij jegens Europese muziek en musici. De aanwezig
heid van meesters als Bloch, Hindemith, Stravinsky, Goossens, Monteux, Toscanini en van een menigte anderen die bij ons hun tenten
opsloegen, was een ware zegen. En is het niet a priori waarschijnlijk
dat een volk wiens energie en idealisme een steun geworden is voor de
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Rectificatie
In het Novembernummer van dit tijdschrift werd afgedrukt (blz. 165-173) een
artikel: „Magnetisme, Geneeskunde en Kwakzalverij" van J. M. L. Peters. Op
verzoek van de schrijver laten wij hieronder een naschrift volgen, dat in het
vorige nummer niet meer kon worden Opgenomen. Red.
Bovenvermeld artikel werd ongeveer vijf maanden geleden geschreven. Ondertussen zijn des schrijvers opvattingen over de identiteit van de zgn. magnetische
en suggestieve kracht volkomen veranderd. Voordat ik echter de kans had om
van die gewijzigde opvattingen in het artikel zelf nog blijk te geven - en dan
had dat artikel eigenlijk voor tweederde herschreven moeten worden - was de
onveranderde tekst al gedrukt. Na rijp beraad achtte ik het echter niet nodig
het artikel in zijn geheel in te trekken. Want het representeert nog steeds het
in de wetenschap heersende standpunt, zij het ook in een gepopulariseerde vertolking. Slechts een heel enkele keer, in de allernieuwste literatuur (zoals in
het boekje van Professor van Rijnberk over „Metapsychologie"), wordt heel
voorzichtig de mogelijkheid geopperd, dat het magnetisme toch wel eens iets
anders zou kunnen zijn dan het hypnotisme en de suggestie. De auteur F. Moser
(die twee dikke delen schreef over „Der Okkultismus") wijst er op, dat de
wonderbaarlijke genezingen die de vroegere magnetiseurs wisten te bewerkstelligen wegbleven, zodra men mét de oude Mesriaanse theorie ook de oude
methoden liet varen.
Deze enkele voorzichtig geformuleerde meningen - door een deskundige op
het gebied der suggestie en hypnose als Berthold Stokvis nog kortelings belachelijk gemaakt - waren mij welbekend, toen ik de voorafgaande beschouwing schreef. Maar pas een persoonlijke ervaring bracht mij tenslotte zelf tot
een andere mening. Een magnetiseur, tevens helderziende, in een van onze grote
steden, met wie ik toevallig in aanraking kwam, beweerde dat ik zelf in vrij
sterke mate ,,magnetisch" moest zijn. En hoe sceptisch de mens in het algemeen ook staat tegenover het schijnbaar buitennatuturlijke, hij kan toch doorgaans niet nalaten er in het diepst van zijn wezen enig geloof aan te hechten.
Zodat ook ik - hoe sceptisch ik tegenover het magnetisme stond bewijst mijn
vorig artikel - op bescheiden schaal enkele experimenten aan mij zelf en met
anderen verrichtte, die mij na enige tijd wel tot de overtuiging moesten brengen,
dat er zich, indien men de magnetische methode (van bestrijking of bewegingen
met de hand) toepast, een „kracht" m anifesteert, die in vele gevallen niet kan
verklaard worden door een suggestieve werking. Ja, men gaat na dergelijke
ervaringen zelf iets voelen voor de oude fluidum-theorie, omdat ik zelf, evenals
sommige „gevoelige" personen met wie ik de experimenten ondernam, constateerde dat er bij het bewegen van mijn h and langs een lichaamsdeel van een
ander soms iets gebeurde wat men met behulp van de taal niet beter kan aanduiden dan door het een uitstroming of uitstraling uit mijn h and in het lichaam
van de ander te noemen. De hand of de arm of zelfs het hele lichaam van een
„gevoelig" persoon werd warm of koud of gevoelloos (als v an een voet die
„slaapt") of er ontstond een tintelende stroming in, w anneer mijn hand het
betreffende lichaam aanraakte of zelfs maar naderde, en dat zonder dat de

proefpersoon van te voren wist wat het effect van mijn handeling zou kunnen
zijn.
De vrees dat de lezers v an mijn artikel mij na de lezing van dit naschrift niet
meer „au sérieux" zouden kunnen nemen, moest, meen ik, wijken voor de oprechtheid, die gebiedt niet dat als zijn overtuiging kenbaar te maken, wat men
zelf na rijp beraad niet meer als de waarheid meent te kunnen beschouwen.
J. M. L. Peters
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vormen. Na vele informele besprekingen met de verschillende partijen
meende hij geslaagd te zijn en vroeg, volgens de grondwet, aan de
Kamer zijn investituur. Het werd een stormachtige nachtzitting. Moch
stelde prijsverlaging, vrije loonovereenkomsten en verhoging der laagste lonen in het vooruitzicht, waardoor hij de tegenstanders van inflatie
in het harnas joeg. De communist Duclos, die Moch de handhaving
van de orde tegen communistische relletjes nog niet had vergeven, ging
zich te buiten aan invectieven, die de hele Kamer op stelten zetten.
Toen men bij het ochtendgloren eindelijk tot stemming overging werden ook de afwezige Kamerleden, zoals het reglement toelaat, in staat
gesteld hun stem uit te brengen. Dit gaf verwarring en onzekerheid.
Na zorgvuldig onderzoek door een daarvoor aangewezen commissie,
werd als uitslag bekend gemaakt, dat Moch tot minister-president was
gekozen met 311 stemmen, zijnde één stem meer dan de volgens de
grondwet vereiste meerderheid. Met de hakken over de sloot durfde
Moch, die eerzuchtig genoeg is, het aan een ministerie te vormen. Maar
de M.R.P., die zich bereid had verklaard de twee hachelijke portefeuilles van financiën en van economie te aanvaarden, kwam hierop
terug, omdat „de sfeer van vertrouwen niet aanwezig" was. Moch legde, zij het ongaarne, zijn taak neer. Daarop vertrouwde de president
aan de radicaal René Mayer, oud-minister van financiën, een nieuwe
opdracht toe. Deze onderhandelde op zijn beurt met de partijen, maar
de socialisten stelden zulke hoge eisen voor hun medewerking, dat
René Mayer zich terugtrok. Daarop kwam de leider van de M.R.P.,
Georges Bidault, naar voren en slaagde er in een einde aan dit langdurig schimmenspel (25 dagen) te maken. Hij bracht de drie partijen
wederom bijeen op een program, dat na zijn investituur door de Kamer
zou bekend gemaakt warden. Bidault behaalde 367 stemmen tegen 183
hoofdzakelijk communisten) . Ofschoon zijn program niet veel afweek
van dat van René Mayer, is het slagen van de eerste na het falen van
de tweede toe te schrijven aan de welsprekendheid, het zelfvertrouwen
en de diplomatieke vorm van de regeringsverklaring door Bidault afgelegd.
Alsof boven de wet niet het gewetensrecht stond heeft de Tsj echo
slowaakse regering haar vervolgingsmaatregelen tegen de Kerk, in
twee wetten samengevat, door de Nationale Vergadering doen „legaliseren". Bij eenvoudig handopsteken werden de wetten aanvaard, waarbij kerkelijke benoemingen en financiële en administratieve aangelegenheden der Kerk onder toezicht van de Staat zijn gesteld. De priesters
moeten de eed van trouw zweren aan de „volksdemocratische regering". In een herderlijk schrijven, dat ondergronds verspreid werd,
heeft het episcopaat deze wetten veroordeeld, de priesters bevolen
geen salarisverhoging aan te nemen, nu zovelen om het geloof gebrek
lijden en voorgeschreven, dat zij alleen trouw mogen beloven aan „de
republiek en het welzijn van het volk".
Spoedig echter kwam het episcopaat op deze strakke houding terug.
Onder zeker voorbehoud stond het toe, dat de geestelijkheid de salarissen mocht aanvaarden en de loyaliteits-eed mocht afleggen, met de
beperking, dat zij „niet in strijd komt met de wetten van God en van de
{
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Kerk en met de natuurlijke rechten van de mens". De bisschoppen zelf
zullen het salaris weigeren.
Het eeuwige Rome, dat al zoveel vervolgingen heeft zien mislukken,
maakte enkele uren na de aanneming der kerkwetten bekend, dat tot
hulpbisschop van Mgr Matocha van Olomouc benoemd was Mgr
Frantisek Tomasek. De vervolging beperkt zich niet alleen tot de Kerk,
waarvan reeds 300 priesters zijn gevangen gezet, zij woedt ook tegen
allen, die als niet zuiver in de leer van het Stalinisme worden verdacht.
Razzia's op grote schaal hebben tienduizenden van alle rang en stand,
vanaf de hoge regeringskringen tot de kleine middenstand, uit hun
woningen gesleurd en, hetzij in concentratie voor „heropvoeding", hetzij in de mijnen te werk gesteld, de nabestaanden van deze slachtoffers
in vertwijfelde onwetendheid omtrent verblijf en lot latend. In de V.N.
is door de Nederlandse vertegenwoordiger, die wees op de protestactie
in ons land en ook elders gevoerd, tegen de overtreding der mensenrechten in Bulgarije en Hongarije, volkomen in strijd met het Charter
der V.N., deze kwestie aanhangig gemaakt.
Gedurende de maand October hebben drie stemmingen • de aandacht
getrokken. De minst bevredigende was die voor de vertegenwoordiging
in Oostenrijk, waar de coalitie van de christen-democraten en socialisten niet onbelangrijke achteruitgang boekte, ten voordele van het Verbond van Onafhankelijke kiezers, eigenlijk Nazi-gezinden, dat 16 zetels
bezette. De christen-democraten werden van 85 op 77 en de socialisten
van 76 op 65 teruggebracht. Zelfs de communisten gingen van 4 op 5
vooruit. De regering van kanselier L. Figl is echter met deze uitslag
niet in de minderheid gebracht en zal derhalve voortgezet worden.
In Noorwegen, waar het socialistisch ministerie-Gerhartsen een
zekere populariteit geniet, is deze partij aanzienlijk vooruitgegaan, hetgeen voor een deel ook toe te schrijven is aan de eigenaardige verkiezingsmethode, waardoor het mogelijk was dat de burgerlijke partijen,
ofschoon zij gezamenlijk meer stemmen hadden verworven, toch minder
zetels in het Storting behielden. De betekenis van deze verkiezing is
hoofdzakelijk gelegen in het feit, dat de 11 communistische zetels
zonder uitzondering verloren zijn gegaan, ondanks de 100.000 stemmen, die er op waren uitgebracht. Onmiddellijk is de communistische
partij tot de gebruikelijke „zuivering" overgegaan.
De meest spannende stemming speelde zich af in de Veiligheidsraad.
Op 31 December a.s. zijn van de niet-permanente leden van de V.Raad
aan de beurt van aftreden: Argentinie, Canada en Oekraine. De twee
eerstgenoemde landen werden zo goed als eenstemmig vervangen door
Ecuador en India. Visjinski had als vervanger van Joego-Slavie Tsje
choslowakije aangewezen in bewoordingen die niet van pressie en
bedreigingen vrij waren. Beducht waarschijnlijk voor hetgeen Moskou,
wanneer zijn candidaat viel, zou doen, schonk de V.R. aan Zuid-Slavie
bij de eerste geheime stemming niet de vereiste meerderheid van tweederde. Het kreeg er 37, terwijl 39 stemmen nodig waren. Bij de herstemming waren twee leden omgezwaaid en zo behaalde Tito het vereiste aantal en bleef de trouwe satellietstaat met 19 stemmen achter.
Visjinski protesteerde heftig, noemde deze verkiezing een schending
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van het handvest en verklaarde, dat de Sovjet-unie Zuid-Slavie niet zal
erkennen als lid van de V.R., die een werktuig is in handen van het
Anglo-Amerikaanse blok. Wat de werkelijke gevolgen zullen zijn, is bij
de onberekenbare politiek van het Kremlin niet te voorzien.
NEDERLAND

De tweede uittocht van de Ronde-Tafel-Conferentie, ditmaal naar
„De Vuursche", is met minder succes bekroond dan die naar Namen.
Begrijpelijk, want het ging thans om de dubbeltjes. Van Nederlandse
zijde was berekend, dat de republiek Indonesie, na haar erkenning, een
schuld had te dragen van 6,3 milliard, verdeeld in 3,3 milliard externe
en 3 milliard interne schuld. Zij was echter bereid er heel wat af te
doen en verschillende faciliteiten te verlenen. De Indonesische partij
bracht daartegenover de „arithmétique hollandaise" van wijlen Koning
Willem I in toepassing en kwam tot het resultaat, dat verre van iets aan
Nederland schuldig te zijn, de R.I.S. een vordering van 1700 millioen
op Nederland had. Hoe zwak zij daarmee stond, bewees wel haar poging om die schuldenkwestie uit te stellen tot na de souvereiniteitsover
dracht. Waartegen de Nederlandse delegatie inbracht, dat als men het
huis overneemt, men ook de hypotheek overneemt of aflost, maar dat in
elk geval dit verband niet mag en kan worden verbroken. Gedurende
bijna twee weken stokten de besprekingen. Men was op het dode punt
geraakt. Eindelijk verklaarden de Indonesische delegaties, dat zij vasthoudend aan hun oude berekening, bereid waren tot een practische
regeling te komen. In hoeverre de auspicierende U.N.C.I. op dit besluit
van invloed is geweest, blijft onbekend. Men was zelfs genegen het
vraagstuk voor te leggen aan een neutrale commissie, waarvoor de
heren Hirschfeld, Djuanda en Cochran werden aangewezen. Met dien
verstande nochtans, dat de uitslag van de commissie niet automatisch
bindend zou zijn, doch door de delegaties en de Centrale Commissie
moest worden goedgekeurd.
Intussen meende de sultan van Djocja druk te moeten uitoefenen om
de beraadslagingen van de R.T.C. ten nadele van Nederland te bespoedigen. Hij bracht een bezoek aan de H.V.K. Dr Lovink en deelde
hem mee, dat de toestand in Oost-Java vol explosieve mogelijkheden
was en dat daarom de Nederlandse troepen zich uit vele van hun
posten moesten terugtrekken en zich onthouden van gevangenneming
der geïnfiltreerde troepen. Dr Lovink heeft dit geweigerd en de Nederlandse regering heeft zijn standpunt goedgekeurd en was bereid
daarvan de consequenties te dragen. Spoedig daarop werd van Nederlandse zijde meegedeeld, dat alle organen voorhanden zijn om de moeilijkheden bij te leggen en van republikeinse zijde, dat de sultan van
Djocja de toestand veel en veel te somber inzag. Aldus was de rustige
sfeer van de R.T.C. weer hersteld. De werkzaamheden werden versneld en de ene commissie na de andere kon haar rapport aan de
centrale commissie voorleggen. Op 2 November had de plenaire zitting
van de R.T.C. plaats en werden de afspraken publiek gemaakt. De
resultaten, die van Nederlandse zijde bereikt werden zijn, materieel
20
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beschouwd, gering. Op practisch alle punten heeft men van Nederlandse zijde bakzeil gehaald. Dit is toe te schrijven vooreerst aan de tijdnood en vervolgens aan de omstandigheid, dat het Nederlandse standpunt op internationaal niveau weinig of geen steun heeft gevonden.
Van de ruim 6 milliard schuld, heeft de Indonesische delegatie 4,3 milliard erkend. Omtrent Nieuw-Guinea is voorlopig geen overeenstemming bereikt, de positie van Zuid-Asahan is nog zwevend. Wij weten
nu hoe men zich de relaties denkt tussen beide partners in het Uniestatuut en hoe de voorlopige constitutie van de R.I.S. de macht en de
verhoudingen tot de deelstaten regelt. Een definitief oordeel over dit
alles zal eerst later gegeven kunnen worden.
Dichter bij huis blijvend, mogen we vermelden, dat de Tweede
Kamer met 55 tegen 35 stemmen de P.B.O. heeft aanvaard. De Staatssecretaris van der Grinten heeft bij de behandeling van dit voorstel de
vuurproef doorstaan. Dat alleen de regeringspartijen vóór stemden,
komt niet hier vandaan, dat de overige partijen tegen de instelling van
de P.B.O. waren, maar dat de regering op het standpunt stond, dat
deze bedrij f sschappen niet door de wet behoeven te worden ingesteld.
doch dat een K.B. daarvoor voldoende was. De overige partijen achtten
deze interpretatie van het betreffende grondwetartikel strijdig met de
letter van de grondwet. Daarom stemden zij tegen. De C.P.N. slechts
uit oppositiezucht.
K. J. D.
1-11-1949
BELGIE

Terwijl het wetsvoorstel, behelzende de inrichting van een volksraadpleging, in de bevoegde commissie van de Senaat besproken
werd, spaarde de heer Eyskens geen moeite, om een gentlemensagree
ment tot stand te brengen, en de goedkeuring in de beide kamers te
waarborgen. De socialisten, die nochtans verklaren het Koningsprobleem te willen oplossen, verzetten zich om grondwettelijke redenen
tegen de volksraadpleging, maar geven tevens de voorkeur aan een
plebisciet — dat in elk geval ongrondwettelijk is — daar de Kamers,
volgens hun opvatting, door een wettelijk-bepaalde twee-derde meerderheid zouden gebonden worden. Ten overstaan van de openbare
mening heeft de heer Eyskens de socialistische argumentatie ontzenuwd met de nonchalante uitlating: „dat de volksraadpleging er is,
om de Kamers voor te lichten, niet om ze te kortwieken" (7-10-1949).
Terzelf dertij d bracht hij met grote behendigheid de Liberalen aan het
verstand, dat het de Socialisten te doen was, niet om het principe van
de volksraadpleging --- op welk punt ze bij de besprekingen over de
regeringsvorming uitdrukkelijk hadden toegegeven — doch wel om de
val te veroorzaken van de huidige regering en de argeloze Liberalen in
de daaropvolgende te vervangen. Dat deze laatsten niet zo argeloos
zijn, blijkt reeds uit de uitlating van Minister Devèze op de bijeenkomst
van de Liberale Federatie van Brussel (24 October) : „Les socialistes
ont rompu en apparence sur la question royale, mais ils ont accepté les
60 p.c. C'est une duperie! Ils veulent chasser les libéraux pour demain
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prendre leur place et faire la consultation populaire avec le P.S.C." (La
Nation Belge 26-10-1949).
Aldus was het terrein voor de regeringspartners geëffend: het bleek
weldra dat de goedkeuring van het wetsvoorstel-Struye verzekerd zou
zijn, indien slechts de stemopneming gewestelijk zou geschieden, en de
beide partijen het vooraf over een stemmenpercentage eens konden
worden. Toen de besprekingen zo ver waren gevorderd, begaf de
Eerste Minister zich naar Z. M. de Koning te Pregny. Blijkens het
communiqué, dat op 18 October gezamenlijk door het Kabinet van de
Eerste Minister en het Secretariaat van de Koning aan de pers is
medegedeeld, werd een volledig accoord bereikt zowel over het principe
als over de belangrijkste modaliteit, t.w. de gewestelijke stemopneming,
en gaf de Vorst te kennen: „dat hij er in geen geval aan dacht, de
uitoefening van zijn prerogatieven weer op te nemen, indien het getal
der gunstige stemmen niet ten minste 55 procent bedroeg van het totaal
der geldig uitgebrachte stemmen".
Niettegenstaande de tegenstribbelingen van hun Brusselse federaties,
aangevoerd door de kamerleden Charles Janssens en Vande Wiele, en
die van hun Waalse vleugel, werd op 21 October door de Liberale
groepen van Kamer en Senaat besloten, dat het de leden zou vrij staan
naar eigen goeddunken te stemmen. Na een debat, waarin de heer
P. Struye slechts in de heer P. Vermeylen een waardig, doch zeer
hartstochtelijk tegenstander had gekregen, is het wetsvoorstel op 26
October, met 109 stemmen (w.o. 17 Liberalen) tegen 65 (w.o. 6 Liberalen) in de Senaat goedgekeurd. De regering bestaat slechts zes
weken „en reeds kan men zeggen" — met de Nieuwe Gids van 21.10-1949 — „dat de volksraadpleging een gedane zaak is, dat de regering
Eyskens het Koningsvraagstuk heeft opgelost, en dat het nu nog alleen
van de bevolking afhangt of de Koning terugkomt

of niet".

De Socialisten hebben overigens reeds, bij monde van de heer P. H.
Spaak — die in de oppositie tot zijn ware en geringe proporties verschrompelt — enkele thema's van hun propaganda aangesneden: het
Socialistisch protest (op 18 October in de 2e Kamer) tegen de grondwettelijke gedraging van de Eerste Minister, die het Memorandum van
Z. M. de Koning over de krijgsverrichtingen van Mei 1940 aan United
Press had doen toekomen; het interview aan de neutrale (?) krant „Le
Soir", op 21 October, waarin de heer Spaak de waarheid op haar kop
zet, wanneer hij verklaart, dat het de volksraadpleging is die de Koningskwestie veroorzaakt; de radiorede van 24 October, waarin de heer
Spaak (een deel van) het „Verzet" tegen de Koning, en de wens van
de Verbondenen tegen de wil van de Natie uitspeelt; even zovele pogingen in extremis om op het gemoed van de bevolking in te werken,
en aldus aan een pijnlijke afkeuring te ontsnappen.
Intussen staat de Regering voor de lastige taak, het kluwen van
financiële en sociaal-economische problemen te ontwarren. Het herstel
van het economisch leven en in verband daarmee de opslorping van de
toenemende werkloosheid, eist vooral in een sterk geïndustrialiseerd
land als België een verruiming van de handelsmarkt, d.i. de vrijmaking
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van het internationaal goederenverkeer. De opzet van België, dat sinds
de bevrijding voor eigen rekening, ten bate van zijn verarmde buren,
een Marshall-politiek „avant la lettre" heeft gevoerd, valt samen met
die van de U.S.A. De ontstemming over de Engelse devaluatie, die niet
door ruggespraak met de overige leden van de E.O.E.S. voorafgegaan
was, en bijgevolg onvermijdelijk kettingreacties moest uitlokken, was
zeer groot. De ontstemming nam nog toe, toen vastgesteld werd, dat
Engeland niet terzelf dertij d maatregelen trof, om de vrije omwissel
baarheid der munten voor te bereiden. Omwille van het star vasthouden van de Engelsen aan het bilateralisme, moesten zelfs op 15
October de Engels-Belgisch-Luxemburgse economische en commerciële
besprekingen, welke te Luxemburg gevoerd werden, geschorst worden.
Sindsdien stelde Sir Stafford Cripps op de conferentie van de E.O.E.S.
(2 November) voor, dat België, Zwitserland en West-Duitsland van
de vrijmaking van 50 procent van de intereuropese handel, waarop de
heer Hoffman had aangestuurd, zouden worden uitgesloten; hetgeen
zou neerkomen op de negatie van het begrip herstel van de concurrentie in een naar vrijheid strevend Europa. Nopens de toedracht van de
transactionele formule door de heer Van Zeeland voorgesteld, en die
ten slotte door de leden van de adviserende raad van de E.O.E.S. werd
aanvaard, tast men thans nog in het duister.
Na al de ontgoochelingen die de U.S.A. voornamelijk in de laatste
weken hebben opgelopen, en waaraan de heer Hoffman in een vermanende rede tot de E.O.E.S. uitdrukking heeft gegeven, blijft alleen
nog de Benelux over, als bewijs van de wil in Europa, om de enge
staatsgrenzen te doen springen en een economische unie tot stand te
brengen. Welnu Benelux vordert zeer langzaam; de zogezegde praeunie die te Luxemburg werd afgekondigd, is in de grond slechts een
handelsverdrag, dat voorafgegaan werd door een tarief-unificatie, en
dat vermoedelijk door de gelijkmaking van de accijnzen zal gevolgd
worden.
Al is het streven van de Benelux-landen een bewijs voor het bestaan
van een wil tot economische eenmaking in Europa, toch is zelfs hier de
wil daartoe niet in die mate aanwezig, dat de Benelux-unie zou kunnen
worden aangezien als reeds afgestemd op de uiteindelijk te verwezenlijken Europese unie. De Nederlandse onderhandelaars staren zich
voorlopig nog blind op een, in het licht van professorale bespiegelingen,
onmiddellijk te bereiken evenwicht wat betreft het verkeer van goederen en diensten tussen Nederland en België. Het Nederlandse evenwicht dat zij thans nastreven, met België als uitsluitende tegenhanger
dat overigens vroeger nooit heeft bestaan dreigt een nodeloos
verlies te veroorzaken van tijd en krachten; want het uiteindelijk te
bereiken evenwicht is slechts denkbaar in het raam der algemene
Europese unie. Wat het remmend geweeklaag van bepaalde, vooral
industriële kringen in België betreft, daarvan kan niets anders gezegd
worden dan dat het blijk geeft van een gebrek aan inzicht in het verder
verloop van de bredere eenmaking. De huidige offers welke de prae
unie vergt, zijn als gering te bestempelen in verhouding tot die waartoe
de Europese unie zal noodzaken. Het uitgangspunt van deze laatste zal
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immers het gemiddelde welvaartspeil zijn, niet meer van de betrekkelijk
voorspoedige Benelux-landen maar van een zeer verarmd Europa.
Dat er bij de verwezenlijking van Benelux met grote moeilijkheden te
kampen valt is onloochenbaar. Wij zullen er een paar aanstippen.
In de eerste plaats is het een feit, dat de economie in Nederland en
in België op een verschillende leest is geschoeid: de eerste, sinds 1919
hoofdzakelijk geleid, de tweede traditioneel liberaal. Verre van zich
verleden jaar, in het „Chateau des Ardennes", door de Belgen te hebben laten overtuigen, dat zij hun dirigisme moesten milderen en de
subsidiëring afschaffen ten einde zodoende de prijzen en de lonen te
laten stijgen, om hun economie op hetzelfde peil als de Belgische te
doen komen ^-- hebben de Nederlanders thans in het vooruitzicht gesteld, hun geleide economie te handhaven en de subsidies aan de producent nog te verhogen. Voor België is het enkel in de sector van de
landbouw dat zich de volstrekte noodzakelijkheid voordoet, zich voorlopig tegen een vrij verkeer te verzetten; daar Nederland de prijs van
de landbouwproducten, door bescherming en subsidiëring, laag houdt,
hetgeen in België niet het geval is. Tegelijkertijd dient echter toegegeven dat de Belgische landbouwer te duur produceert.
Een tweede feit nog levert moeilijkheden op van financieel-economische aard en wordt bovendien internationaal beïnvloed: Nederland is
crediteur van ponden, die België niet kan aanvaarden als betaalmiddel
vermits het zelf, voor zijn ingevoerde grondstoffen, debiteur is niet in
ponden maar in dollars.
Het is de verdienste van de samenkomst te Luxemburg dat een aanvang werd gemaakt met een meer in de diepte werken aan het ophelderen en bestrijden van misverstand en onbegrip. De degelijkheid en de
grondigheid die de werkwijze van de heer Van Zeeland kenmerken,
hebben blijkbaar een nieuw tijdperk in de onderhandelingen ingeluid;
zulks is niet enkel te Luxemburg aan het licht getreden, maar was ook
merkbaar te Brussel, waar de vertegenwoordigers der Christelijksociale partijen in de Benelux-landen op 20 October zijn bijeengekomen. De dagorde van deze vergadering in de Belgische hoofdstad
vermeldde: het bestuderen van de sociaal-economische en financiële
problemen in de drie landen en van hun punten van overeenkomst en
differentiatie, om tot een oplossing te geraken.
4-11-1949

Th. L.
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voor aanstaande lekenlekenleraren.
leraren. Men
Men kan niet
niet volstaan
volstaan met
met
de
opmerking dat de katholieke kerk
kerk
de opmerking
geen verachting
heeft voor
voor het
geen
verachting heeft
het lilichaam. Juist
Juist de
chaam.
de priester
priester moet
moet dat
dat
door passende
passende hygiëne
hygiëne en
en training,
training,
door
die het
die
het lichaam
lichaam een
eenveerkracht
veerkracht en
souplesse geven
geven en
souplesse
en het
hetdienstbaar
dienstbaar
maken aan zijn
zijn ziel,
ziel, waar
waar maken.
maken. Hij
Hij
zal dan
zal
dan ook
ook de
de geestdrift
geestdrift der
der jeugd
jeugd
voor de sport beter
beter begrijpen,
begrijpen, gemakgemakkelijker toegang tot
kelijker
tot die
die jeugd
jeugdhebben
hebben
en uitwassen
en
uitwassen met
met meer
meer succes
succes bebestrijden. De
De opvoeder
moet er zich
strijden.
opvoeder moet
zich
anderzijds
bewust blijven
blijven dat
dat
anderzijds van bewust
overdreven sportbeoefening
sportbeoefening de
de kaoverdreven
karaktervorming
gevaar brengt,
brengt,
raktervormingin
in gevaar
daar zij
zij de
de ziel
angene van
daar
ziel een
een gev
gevangene
van
het
lichaam maakt.
maakt. Hij
Hij is
is verplicht
verplicht
het lichaam
zich te houden
an de
zich
houden aaan
de hiërarchie
hiërarchie der
der
waarden.
geestelijke waarden
waarden zijn
zijn
waarden. De geestelijke
van een
een hogere
hogere orde
orde dan de
de vitale
vitale en
de
geestelijke gezondheid
gezondheid primeert
primeert
de geestelijke
die
het lichaam.
lichaam. Nooit
Nooit mag
mag dus
dus
die van het
de vorming
en training
an het
de
vorming en
training vvan
het lilichaam geschieden
geschieden in
in een
chaam
een mate,
mate, dat
de geestelijke,
de
geestelijke, zedelijke,
zedelijke, godsdiengodsdienstige opvoeding
opvoeding er
er onder
onder lijden
lijden moet.
moet.
De christelijke
De
christelijke opvoeder
opvoeder moet
moet zich
zich
wellicht in
in bijzondere
mate het
het lot
wellicht
bijzondere mate
lot
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van hen aantrekken,
die om hun
van
aantrekken, die
hun lilichamelijke constitutie
constitutie niet
niet a
chamelijke
aan
sport
an sport
kunnen doen
doen of daarin
kunnen
daarin weinig
weinig prespresteren, want dat
teren,
dat doet
doet geen
geen afbreuk
afbreuk
aan de
aan
de menselijke
menselijke waardigheid.
waardigheid.
Het voorafgaande
Het
voorafgaande voorbeeld
voorbeeld illusillustreert hoe Prof.
Prof. Schneider
Schneider bij
bij het
het bebehandelen der
handelen
der paedagogische
paedagogische probleproblemen van de
men
de theorie
theorie naar
naar de
de praktijk
praktijk
gaat. De
an dit
gaat.
De veelzijdige
veelzijdige waarde
waarde v
van
dit
boek wordt nog verhoogd
boek
verhoogd doordat
doordat de
de
schrijver de
de problemen
problemen tegen
tegen hun hisschrijver
torische achtergrond
torische
achtergrond plaatst en
en meer
meer
andere landen
dan eens
eens zijn
zijn blik
blik op
op andere
landen
richt, vooral op
richt,
op Amerika,
Amerika, Engeland,
Engeland,
Frankrijk en
en soms
soms zelfs
Frankrijk
zelfs op
op Rusland.
Rusland.
Dat komt
komt de
de concretisering
concretisering der
der proprobleemstelling ten goede
goede en
en werkt
werkt ververhelderend op
op de
helderend
de oplossing.
oplossing. VanzelfVanzelfsprekend valt
valt er
er op
op dit werk hier
sprekend
hier of
of
an te merken,
daar wel iets a
daar
aan
merken, doch
doch dat
an zijn
doet zo weinig
doet
weinig afbreuk
afbreuk aaan
zijn taltalrijke
verdiensten, dat we
we er
er
rijke en
en grote verdiensten,
an maken.
verder geen melding
melding vvan
maken. Ook
Ook
zal wellicht
zal
wellicht niet iedere
iedere man
man vvan
de
an de
praktijk alle
praktijk
alle paedagogische
paedagogische maatmaatregelen van
regelen
van Prof.
Prof. Schneider
Schneider onderonderschrijven. In
In een
schrijven.
een practische
practische wetenweten-
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schap
kan men
men nu
nu eenmaal
eenmaal moeilijk
moeilijk
schap kan
één
beginsel aangeven,
aangeven, waarnaar
waarnaar de
de
één beginsel
concrete
onfeilbaar moet
moet
concrete daad
daad zich onfeilbaar
richten:
concrete te
te
richten :daarvoor
daarvoorisis het
het concrete
gecompliceerd.
gecompliceerd. Hoe
Hoe dieper
dieper men,
men, zegt
Thomas
Aquino, tot
meer conconThomas van
van Aquino,
tot meer
crete
gevallen afdaalt,
meer
crete gevallen
afdaalt, des
des te meer
schiet het algemeen
algemeen beginsel
beginsel te kort.
kort.
Evenals
de politiek zo is
is ook
ook in
in de
de
Evenals in
in de
paedagogiek
aliter bene
bene
paedagogiek het
het "sic
„sic vel aliter
fit —
fit
- het
het k
kan
zus en
en ook
ook zo"
zo" van
van
an zus
toepassing.
hetzelfde doel
doel kan
kan
toepassing. Een en hetzelfde
soms langs
soms
langs geheel
geheelverschillende
verschillende
wegen
bereikt worden.
worden. Tot
slot zij
zij
wegen bereikt
Tot slot
vermeld,
Prof. Schneiders
Schneiders boek
boek
vermeld, dat
dat Prof.
ons
zeer geschikt
geschikt lijkt
lijkt als
als handboek
handboek
ons zeer
bij
de paedagogische
paedagogische opleiding
opleiding vvan
bij de
an
priesters zowel als leken. Een ieder, priestzowlakn.Eeidr,
met opvoedingsarbeid
opvoedingsarbeid belast
is,
die
die met
belast is,
zal het
het met
met vreugde
vreugde en
endankbaarheid
dankbaarheid
bestuderen.
goed geordende
geordende
bestuderen. Moge
Moge de goed
literatuur
einde vvan
het
literatuuraan
aan het
het einde
an het
boek,
waarvan de
eerste druk
druk zo
zo
boek, waarvan
de eerste
spoedig
uitverkocht was,
was, voor
voor velen
velen
spoedig uitverkocht
een aansporing
een
aansporing tot verdere
verdere studie
studie
zijn.
Dr W.
Dr
W. van
van Hout S.M.A.

De 73ste
73ste Duitse Katholiekendag
Katholiekendag te Bochum
Plaats, tijd
tijd en
en onderwerp
onderwerp van
van deze
deze
grootse manifestatie
grootse
manifestatie van
van het
het Duitse
Duitse
katholicisme
katholicisme droegen
droegen elk bij
bij om
om aan
aan
de
de gebeurtenis
gebeurtenis een
een bijzondere
bijzondere betebetekenis
kenis te
te geven.
geven. Na
Na afloop
afloop van
van de
de
eerste na-oorlogse
eerste
na-oorlogse katholiekendag,
katholiekendag,
verleden
jaar te
verleden jaar
te Mainz,
Mainz, had
had men
men
reeds
reeds het
het onderwerp
onderwerp voor
voor dit
dit jaar
jaar
bekend gemaakt, namelijk:
namelijk: het
het sociale
sociale
waarvoor men
men de
de officiële
·officiële
vraagstuk, waarvoor
slagzin
slagzin „Rechtvaardigheid
"Rechtvaardigheid schept
schept
vrede"
vrede" gekozen had. Onder
Onder dit motto
motto
waren dus te
an 31
te Bochum
Bochum vvan
31 AugusAugustus
tus tot
tot 4 4September
September j.l.
j.l.ongeveer
ongeveer
60.000
60.000 mensen
mensen bijeen,
bijeen, een
een machtig
machtig
aantal, dat
dat bij
bij de
de massale
massaleslotbijeenslotbijeenkomst op
op Zondag
Zondag 44 September
September in
in de
de

namiddag tot het
het zevenvoud, namemeer dan
dan 400.000 aangroeide. De
lijk meer
buitengewone betekenis
betekenis van
van het
het ononbuitengewone
derwerp
derwerp werd
werd nog onderstreept
onderstreept en
als het
het ware
ware ad
adoculos
oculosgedemongedemonstreerd door de
de plaats, die men
men voor
dit
congres gekozen
gekozen had.
had. Bochum
Bochum
dit congres
ligt in het
het hart
hart van
vanhet
hetRoergebied,
Roergebied,
kilometers van
Essen, omomenkele kilometers
van Essen,
staalfabrieken.
ringd door mijnen en staalfabrieken.
Als grote
grote feesthal fungeerde
fungeerde een
een
Als
van de
de BochumerBochumergrote montagehal van
(staalbedrijf),, welke
welke de dag
Verein (staalbedrijf)
na
ná het
het congres
congres definitief
definitief gedemonteerd werd.
werd. De keuze van onderwerp
onderwerp
en plaats
plaats van het
het congres
congres lag in
in hanhanden van het
het Centraal Comité
Comité van de
de
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Duitse Katholiekendagen,
Duitse
Katholiekendagen, onder
onder leiding van
van Karl
Lówending
Karl Erfprins
Erfprins zu
zu Löwenstein. V
an betekenis
Van
betekenis was de
de toevaltoevalstein.
ligheid, dat enkele dagen na het
ligheid,
het concongres te
te Bochum
Bochum de
dechristendemocrachristendemocraten te
ten
te Bonn
Bonn de
deeerste
eersteWestduitse
Westduitse
regering zouden
regering
zouden gaan vormen
vormen en dat
dat
zij daarom
juist in deze
zij
daarom juist
deze dagen
dagen een
een
regeringsprogram opstelden
opstelden en
en een
regeringsprogram
een
cabinet formeerden.
formeerden.Dit
Dit gaf
gaf aan
cabinet
aan het
het
congres een
een sterke
congres
sterke actualiteit,
actualiteit, die
die
men inderdaad
in alle
alle discussies
men
inderdaad in
discussies en
en
toespraken kon
kon beluisteren.
toespraken
beluisteren. Het
Het
blijkt uit
uit de
blijkt
de grote
grote slotresolutie
slotresolutie van
van
de Katholiekendag,
dat de
de
Katholiekendag, dat
de compecompetente kringen
an deze
tente
kringen zich
zich v
van
deze situatie
situatie
volkomen bewust
bewust waren
waren en
en de
volkomen
de sosociale principen
ciale
principen in
in een
eenvastomlijnde
vastomlijnde
vorm naar voren brachten om de verwezenlijking te
te bespoedigen.
Of het
wezenlijking
bespoedigen. Of
het
aan de
aan
de resolutie
resolutie ten
ten grondslag
grondslag ligliggend studiewerk van het
gend
het congres
congres bebevredigend is,
is, zullen we later
vredigend
later zien.
zien.
Vanzelfsprekendligt
ligt de
de meest
Vanzelfsprekend
meest in
in
het oog
oog vallende
vallende waarde
waarde van
van een
een derdergelijk congres
congres in de manifestatie
gelijk
manifestatie van
van
het katholicisme
als zodanig,
het
katholicisme als
zodanig, in de
de
„demonstratio christiana"
christiana".
In dit op"demonstratio
. In
opzicht was
zicht
was deze
deze Katholiekendag
Katholiekendag een
een
vooruitgang
vooruitgang vergeleken
vergeleken met
met die
die te
te
Mainz
in 1948:
Mainz in
1948: in plaats
plaats van
van 200.000
200.000
te Mainz
Mainz waren
waren er
er in
inBochum
Bochum bijna
bijna
een half
een
half millioen
millioen katholieken
katholieken bij
bij elelkaar.
uit de aard
an de
kaar. Ook
Ook uit
aard vvan
de manimanifestatie kon
kon men
men vaststellen
vaststellen dat
dat het
het
Duitse katholicisme
katholicisme zich in de
de eerste
eerste
vier
jaren iets meer
vier na-oorlogse
na-oorlogse jaren
meer gegeconsolideerd
heeft, dat
dat het
consolideerd heeft,
het zekere
zekere
vaste
vaste vormen
vormen heeft
heeftgevonden,
gevonden, waarin
waarin
het
an bewegen;
het zich
zich kkan
bewegen; we
webedoelen
bedoelen
daarmede
ook organisaties,
daarmede ook
organisaties, die
die ininmiddels
middels stabieler geworden
geworden zijn.
zijn. Het
Het
Duitse
Duitse katholicisme
katholicisme isis zich
zich als het
het
ware
ware meer
meer van
van zijn
zijn betekenis
betekenis bebewust geworden,
geworden, waartoe
waartoe klaarblijkeklaarblijkede algemene
algemene economische
economische voorvoorlijk de
lijk
uitgang sinds
sir.ds de
de geldzuivering
geldzuivering en
en de
de
goede uitslag
uitslag van
van de
deverkiezingen
verkiezingen
goede
hebben bijgedragen.
bijgedragen.

Het gehele congres
congres bestond
bestond uit een
een
reeks publieke
publieke gebeurtenissen en toespraken,
religieuze plechtigheden,
plechtigheden,
spraken, religieuze
tentoonstellingen
intentoonstellingenetc.
etc. en
en uit
uit het inte rn e studiewerk
terne
studiewerk v
van
11 secties,
secties, in
in
an 11
elk waarv
elk
waarvan
50 tot
tot100
100vertegenvertegenan 50
woordigers
alle org
organisaties,
woordigersuit
uit alle
an isaties,
kringen
streken, en
en inleiders
inleiders van
van
kringen en
en streken,
verschillende
ververschillende nationaliteit
nationaliteit en
en verschillend
talrijke aspecten
aspecten
schillend niveau
niveau de talrijke
van
het sociale
sociale vraagstuk
vraagstuk behandelbehandelvan het
den
resoluties opstelden.
opstelden. Deze
Deze rereden en resoluties
soluties
werden dan
door een
een algealgesoluties werden
dan door
mene
redactie-commissie, met leden
leden
mene redactie-commissie,
uit
elke sectie,
sectie, tot
tot een
een grote
grote slotslotuit elke
resolutie
verwerkt.
resolutie verwerkt.
De stad Bochum
Bochum had
had haar
gehaar best gedaan
door vlaggen,
vlaggen, dennengroen,
dennengroen,
daan om door
grote
opschriften, kraampjes
kraampjes en
en
grote opschriften,
grote
tenten, waar
waar gegeten
gegeten kon
kon
grote tenten,
worden,
sombere indruk
indruk van het
het
worden, de
de sombere
puin
doen vergeten,
vergeten, hetgeen
hetgeen bebepuin te doen
grijpelijkerwijs
dele gegegrijpelijkerwijsslechts
slechtsten
ten dele
lukte.
Soms echter
echter werd
werd ook,
ook, door
door
lukte. Soms
de
tussen de
de feestelijke
feestelijke
de tegenstelling tussen
façade en
ende
dedroevige
droevigeachtergrond,
achtergrond,
het tegendeel
tegendeel bereikt
bereikt en
en voelde
voelde men
men
in het
het verwarrende
verwarrende beeld
beeld vvan
het
an het
in
schijnbaar
ietschijnbaarnormale
normaleleven
leven en
en de ietromantische versiering
versiering vvan
de
wat romantische
an de
kapotte huizen,
huizen, des
te scherper
scherper de
de
kapotte
des te
karakteristieke atmosfeer
het
karakteristieke
atmosfeer van
van het
an d.
huidige Duitsl
Duitsland.
huidige
congres werd
werd geopend
geopend met
met een
een
Het congres
pontificale Hoogmis,
Hoogmis, opgedragen
opgedragen
pontificale
door de
de Aartsbisschop
Aartsbisschop van
van PaderPaderdoor
born,
voor de
deschoolgaande
schoolgaande jeugd,
jeugd,
bo
rn , voor
waarbij 30.000
30.000 jongeren
jongeren tegenwoortegenwoorwaarbij
dig waren.
waren. Na
Na de
de officiële
officiële opeopedig
ning sprak
sprak op
op dezelfde
dezelfde avond
avond Prof.
Prof.
ning
Hirschmann- S.J.
S.J. over
over het
het onderonderP. Hirschmann
werp:
werp: „Unser
"Unser Weg
Weg —
- Kirche
Kirche im
im
Volk". Pater Hirschmann
Hirschmann is een
een vvan
Volk".
an
de meest begaafden onder de jongeredemstbgafnordej
katholieke leiders
had met
met zijn
zijn
katholieke
leiders en
en had
vurig en
en soms
soms rhetorisch
rhetorisch zeer
zeer goed
goed
vurig
verzorgd betoog
veel succes.
succes. Hij
Hij
verzorgd
betoog veel
vond zeer
zeer verstandige
verstandige woorden
woorden om
om
vond
de Duitse
Duitse katholieken
katholieken aaan
te sporen
sporen
an te
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in een vruchtbare
in
vruchtbare relatie tussen
tussen hiërhiërarchie en
en leek
leek het sociale
archie
sociale werk
werk conconcreet te beginnen.
creet
beginnen. Want na
na 1918
1918 was
was
men in
in dit streven niet erg
men
erg gelukkig
gelukkig
en had
had men
zich vaak,
vaak, b.v.
in de
en
men zich
b.v. in
de sacramentaal-liturgische beweging,
beweging, aan
cramentaal-liturgische
deze sociale verplichting
deze
verplichting onttrokken.
onttrokken.
Dezelfde avond
avond laat begon
Dezelfde
begon de
de nachtenachtelijke aanbidding
aanbidding in
in de oude
lijke
oude ProbsteiProbsteikerk, waar
waar tot 55 uur
kerk,
uur 's'smorgens
morgens heiheilige missen gelezen
gelezen werden.
werden. Van
Van kilokilometers ver
ver uit
meters
uit de
de omtrek
omtrek waren
waren
mannen, na
na hun
mannen,
hun werk,
werk, in
in zwijgende
zwijgende
tocht naar
tocht
naar de
de kerk
kerk getrokken,
getrokken, om
om
aan deze plechtigheid
aan
plechtigheid deel te
te nemen.
nemen.
De volgende
De
volgende twee
twee publieke
publieke rederedevoeringen in de grote feesthal
voeringen
feesthal werden
werden
gehoudendoor
door Prof.
Prof. Dr
Dr H.
gehouden
H. SchuSchuberth, directeur
berth,
directeur (nu
(nu Bondsminister)
Bondsminister)
van de
de P.T.T.
P.T.T. in
inWestduitsland
Westduitsland en
en
Minister-president Arnold.
Minister-president
Arnold. In de
de rede
rede
van Dr
Dr Schuberth
Schuberth kon
kon men
men zeer
zeer duiduidelijk merken
merken met
met welk
delijk
welk een
een ernst
ernst
een echt
een
echt christelijke
christelijke sociale
sociale politiek
politiek
geëist
geëist en
en tegelijk
tegelijk tegen
tegen een
een te
te ver
ver
gaande
van de
gaande accumulatie
accumulatie van
de macht
macht
in
in de
de handen
handen van
van de
de staat
staat gewaargewaarrnold een pleischuwd werd, terwijl
terwijl A
Arnold
pleidooi
hield voor de nationale
dooi hield
nationale en
en interinternationale
vrede op
op de
nationale vrede
de basis
basis van
van de
de
sociale
sociale rechtvaardigheid.
rechtvaardigheid. Opvallend
Opvallend
was met
met welk
welk een
een klem
klem hij
hij het
het nationationalisme
nalisme als
als ongezonde
ongezonde factor
factor in
in de
de
samenleving
verwierp-— en
samenleving verwierp
en welk
welk
applaus
applaus hij
hij hierbij
hierbij verwierf.
verwierf. In
In hoehoeverre
verre het
het de
de katholieken
katholieken zal
zal gelukgelukken
ken zich
zich aan
aan dit
dittraditionele
traditionele aspect
aspect
van de
de Duitse
Duitse politiek
politiek te
teontworsteontworstelen
len zal
zal de
de nieuwe
nieuwe Westduitse
Westduitse staat
staat
wel spoedig
spoedig laten
laten zien.
zien.
Door
Door enkele
enkele tentoonstellingen
tentoonstellingen
werden
werden culturele
culturele en
enwetenschappewetenschappelijke
lijke prestaties
prestaties van
van Duitse
Duitse katholiekatholieken toegankelijk
toegankelijk gemaakt:
gemaakt: WestWestduitse middeleeuwse
middeleeuwse kunst was
was door
door
zeer goede
goede stukken
stukken van
van regionale
regionale bebetekenis
de motekenis vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, de
moderne
derne christelijke
christelijke kunst bewoog
bewoog zich
zich
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sterk
star traditiotraditiosterk tussen
tussen een ietwat star
nalisme
een gedurfd
gedurfd expressionisexpressionisnalisme en een
me,
een boekententoonstelling
boekententoonstelling gaf
me, een
een
Duitse
een summier
summier overzicht
overzicht van
van de Duitse
katholieke
sociaalkatholieke literatuur
literatuur op
op het sociaaleconomisch
terrein.
economisch terrein.

De
eigenlijke kern
kern van de
de KathoKathoDe eigenlijke
liekendag
werk, dat
dat
liekendag was
was echter
echter het
het werk,
in
11 secties
secties verricht
verricht werd.
werd. Hier
Hier
in de 11
werden
volgende onderwerpen
onderwerpen bebewerden de volgende
handeld:
wederophandeld : vluchtelingen
vluchtelingen en wederopbouw,
ondernemer, eigeneigenbouw, arbeider
arbeider en ondernemer,
dom,
herziening vvan
dom, huisvesting
huisvesting en herziening
an
het grondbezit, vrouwelijk werk, hetgrondbzi,vuwljker
jeugd,
sociale verzekering,
verzekering, „Berufs"Berufsjeugd, sociale
ständische
grens
stAndische Ordnung",
Ordnung",taak
taak en
en grens
van
de macht
macht van
van de
de staat,
staat, onderondervan de
wijs
van de
de sociale
sociale vernieuvernieuwijs in dienst van
wing,
en met
met het
het buibuiwing, sociaal werk in en
tenland.
Meer
100 inleidingen
inleidingen werd
werd gegeMeer dan
dan 100
houden
in discussies
discussies besproken.
besproken.
houden en
en in
Het is
is natuurlijk
natuurlijk niet
niet mogelijk
mogelijk hier
hier
Het
op
al hetgeen
hetgeen gezegd
gezegd werd
werd in
in te
te
op al
gaan. Vrij
Vrij algemeen kan
kan men
men zeggen,
zeggen,
dat het
het peil
peil van
van de
deinleidingen
inleidingen en
en
dat
discussies soms
soms erg
erg kon
konverschillen,
verschillen,
discussies
het meeste
meeste werk
werk aan
aan de
de intellecintellecdat het
tuelen en
en geestelijken
geestelijken werd
werd overgeovergetuelen
laten en
en dat
dat de
de arbeiders
arbeiders hun
hun stem
stem
laten
altijd en
en niet
niet overal
overal konden
konden doen
doen
niet altijd
horen, wat echter
echter het
het sociale
sociale accent
accent
horen,
van de
de slotresolutie
slotresolutie niet
niet zwakker
zwakker
van
maakte. Zoals
Zoals niet
niet anders
anders te
te ververmaakte.
wachten was,
bleef men
men vaak
vaak in
in
wachten
was, bleef
theoretische beschouwingen
beschouwingen steken,
steken,
theoretische
alleen door
door de
debijzondere
bijzondere aaanleg
niet alleen
anleg
van de
de Duitsers,
Duitsers, maar
maar ook
ook omdat
omdat
van
men ondanks
ondanks de
de nood
nood en
en ondanks
ondanks
men
het nijpende
nijpende probleem
probleem der
der vluchtelinvluchtelinhet
gen op
op bepaalde
bepaalde gebieden
gebieden nog
nog ver
ver
gen
verwijderd is
een sociale
sociale politiek
politiek
verwijderd
is van een
die b.v.
b.v. in
in Nederland
Nederland reeds
reeds op
op concondie
crete resultaten
resultaten kan
kan wijzen.
wijzen. Hier
Hier
crete
werd duidelijk,
duidelijk, dat
dat de
dechristelijke
christelijke
werd
sociale beweging
beweging in
in Duitsl
Duitsland
nog
sociale
and nog
te lijden
lijden heeft
heeft van
van de
de 15
15 jaar
jaar
steeds te
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onderbreking door
door het
het nationaal-sonationaal-soonderbreking
cialisme. Er moet
moet veel
veel worden
worden ingeingecialisme.
haald en
men kreeg
kreeg zeer
zeer sterk
sterk de
de
haald
en men
indruk, dat concrete
concrete voorlichting
voorlichting uit
uit
indruk,
het buitenland
buitenland nodig
nodig is en
en ook
ook geapgeappreciëerd wordt.
taak voor
voor de
de
preciëerd
wordt. Een
Een taak
katholieke st
standsorganisaties
de
in de
andsorganisaties in
katholieke
landen buiten Duitsland.
Duitsland.
landen
de elfde
elfde sectie,
sectie, „sociaal
"sociaal werk
werk in
in
In de
en met
met het
hetbuitenland",
buitenland", hebben
hebben
en
enkele buitenlandse
buitenlandse inleiders
inleiders dit
dit
enkele
trachten te
te doen
doen:: achter
achter elkaar
elkaar
reeds trachten
spraken een Italiaan,
Italiaan, een
een Fransman,
Fransman,
spraken
Amerikaan, een
een Engelsman
Engelsman en
en
een Amerikaan,
Nederlander, Pater Dr A.
A. Gerats
Gerats
een Nederlander,
an de
M.S.C., geestelijk
adviseur vvan
de
M.S.C.,
geestelijk adviseur
K.A.B. in Limburg,
Limburg, over
over het
het sociale
sociale
K.A.B.
in hun
hun respectieve
respectieve landen.
landen. Maar
Maar
werk in
daaruit konden
konden de Duitsers
Duitsers nauwenauwedaaruit
lijks meer
meer winnen
winnen dan
dan een
een vluchtige
vluchtige
lijks
indruk van
hetgeen buiten
buiten DuitsDuitsindruk
van al hetgeen
land door
door katholieken
gedaan. Het
Het
land
katholieken is gedaan.
was daarom
daarom waardevol
waardevol dat Prof. Dr
Dr
in een
een plechtige
plechtige slotbijeenkomst
slotbijeenkomst
Beel, in
van deze
deze sectie,
sectie, het
het Nederlandse
Nederlandse rerevan
geringsbeleid
op de
de sosogeringsbeleid met
met het
het oog
oog op
tussen 1945
1945 en
en 1949
1949 uituitciale politiek tussen
voeriger
toelichtte.
voeriger toelichtte.
Van de
de overige
overige „Arbeitsgemeinschaf"Arbeitsgemeinschaften"
vermelden we
op de
de eerste
eerste
ten" vermelden
we op
plaats de
de tweede,
tweede, waar
waar „arbeider
"arbeider en
en
ondernemer"
elkaar ontmoetten,
ontmoetten,
ondernemer" elkaar
want hier
hier werd het centrale
centrale punt
punt van
van
elke
sociale activiteit
activiteit geraakt;
geraakt; op
op
elke sociale
grond
van verschillende
verschillende referaten
referaten
grond van
van werknemerswerknemers- en
en werkgeverszijde
werkgeverszijde
kon
deze sectie tot
tot een
een resoresokon men
men in
in deze
lutie komen,
komen, waarv
waarvan
de nieuwe
nieuwe preprean de
sident
de Duitse
DuitseKatholiekenKatholiekensident van de
dag, Josef
Gockeln, in zijn
zijn slotrede
slotrede
Josef Gockeln,
op
Zondag gewag
gewag maakte:
maakte: er
er werd
werd
op Zondag
namelijk
uitdrukkelijk de medezegmedezegnamelijk uitdrukkelijk
genschap
de arbeider
arbeider in
begenschap van
van de
in het bedrijf
recht vvan
de arbeider
arbeider ereran de
drijf als
als recht
an in
kend
vastlegging daarv
daarvan
in een
een
kend en vastlegging
wet
geëist. Er
Er wordt
wordt een
eencommissie
commissie
wet geëist.
van 10
10 arbeiders
arbeiders en
en 10
10 werkgevers
werkgevers
gekozen,
sociale politiek
politiek
gekozen, die de gehele sociale
moet
bestuderen, aanbevelingen
aanbevelingen uituitmoet bestuderen,

werken
werken en
en de
deverwezenlijking
verwezenlijking daardaarvan stimuleren.
stimuleren. Op
Op deze
deze resolutie
resolutie had
had
het referaat
referaat van
van Dr
Dr Kuss,
Kuss, de
dedirecdirecvan de
de Duisburger
DuisburgerKupferhiitte,
KupferhUtte,
teur van
sterk ingewerkt.
ingewerkt. Dr Kuss
Kuss heeft
heeft nanasterk
melijk in zijn
zijn bedrijf
bedrijf de
de medezeggenmedezeggenmelijk
schap van
van de
de arbeiders
arbeiders reeds
reeds ingeingeschap
voerd
voerd en een
een veel
veelbesproken
besproken voorvoorsamenwerking tussen
tussen ararbeeld
beeld van samenwerking
beider
beider en werkgever
werkgever geleverd.
geleverd. In
In de
de
derde
derde sectie „Neuordnung
"Neuordnung des
des EigenEigenan Prof.
tums", waar
referaat vvan
Prof.
tums",
waar het referaat
Hdffner,
Trier, veel
angstelling
Höffner, Trier,
veel bel
belangstelling
vond,
vond, was het
het moeilijk
moeilijktussen
tussende
de theotheoretische overwegingen
overwegingen en
de pracpracretische
en de
tische
tische eisen
eisen door
door tot
tot een
eendegelijke
degelijke
resolutie
resolutie te komen.
komen. Hier
Hier spiegelde
spiegelde
zich ook
ook enigszins
enigszins de
de situatie
situatie van
van
zich
Duitsland af,
waar in het
het Westen
Westen de
de
Duitsland
af, waar
ondernemer op
oude manier
manier ecoecoondernemer
op de
de oude
nomische vooruitgang
en gedeelgedeelnomische
vooruitgang wil en
an bereiken,
telijk
reeds k
kan
bereiken, terwijl
terwijl ten
ten
telijk reeds
Oosten
van de
de Rijn
Rijn dedehaveloze
haveloze
Oosten van
vluchtelingen een rechtvaardige
vluchtelingen
rechtvaardige ververdeling van
van het
het bezit
bezit eisen.
eisen.Hierop
Hierop
deling
had reeds
had
reeds Prof.
Prof. Hirschmann
Hirschmann in
in zijn
zijn
referaat
referaat gewezen
gewezen:: „Wanneer
"Wanneer eenseensklaps de
klaps
de eigendomsverhoudingen
eigendomsverhoudingen zo
zo
veranderd
zijn, dat
dat milioenen
milioenen niets
niets
veranderd zijn,
meer hebben
meer
hebben en anderen
anderen nog
nog bijna
bijna
alles,
dan wordt
wordt het
het een
eenmisdaad
misdaad
alles, dan
tegenover
geheel, als
alsdiegenen,
diegenen,
tegenover het
het geheel,
die gespaard
die
gespaard bleven,
bleven, de
de bestaande
bestaande
verdeling van de eigendom
verdeling
eigendom wensen te
te
handhaven".
gezamenlijke slotslotIn de gezamenlijke
handhaven". In
resolutie van
van de
de secties
resolutie
secties vindt
vindt men
men
deze
in de
de verklaring,
verklaring,
deze gedachte terug in
an
dat de
dat
de tegenwoordige
tegenwoordige verdeling
verdeling vvan
de eigendom indruist tegen de socialedeignomrustdecial
rechtvaardigheid. Uitdrukkelijk keert
rechtvaardigheid.
keert
men zich
men
zich daarbij
daarbij tegen
tegen socialisaties
socialisaties
an
en belastingwetten,
belastingwetten, die de macht
en
macht vvan
de staat te groot doen worden endestagronwde
tenslotte op
tenslotte
op „onteigening"
"onteigening" neerneerkomen.
In de
In
de andere
andere secties
secties voelde
voelde men
soms zeer sterk,
soms
sterk, dat
dat inleidingen
inleidingen en
discussies in
discussies
in onvruchtbare
onvruchtbare theorie
theorie
verloren gingen,
gingen, dat een
verloren
een concrete
concrete en
en
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doelbewuste
zeer
doelbewusteactiviteit
activiteit nog
nog te zeer
ontbrak,
dat de
detegenstellingen
tegenstellingen
ontbrak, en
en dat
niet stimulerend,
stimulerend, maar
maar remmend
remmend
niet
werkten. Nuttig
waren wel
wel nauwnauwwerkten.
Nuttig waren
keurige uiteenzettingen
uiteenzettingen van
van vluchtevluchtekeurige
lingenpastoors
in de
de
lingenpastoors over
over hun
hun werk
werk in
diasporagebieden.
pudiasporagebieden. Ondanks
Ondanks alle
alle publicaties
informaties maakt
maakt men
men
blicaties en informaties
zich nog
nog altijd
altijd geen
geen juiste
juistevoorstelvoorstelzich
ling
van de
de nood,
nood, die
die de
de Kerk
Kerk daar
daar
ling van
moet lijden.
lijden. Niet
Niet minder
minder vruchtbaar
vruchtbaar
was op
op haar
haar manier
manier de
de uitstekende
uitstekende
was
inleiding
Prof. Richard
Richard Egenter
Egenter
inleiding van
van Prof.
uit München,
München, die
de liefde
liefde en
en
uit
die over
over de
het sociale geweten
geweten sprak,
sprak, om
om vanuit
vanuit
opvoeding,
zielzorg de
de
opvoeding, onderwijs
onderwijs en
en zielzorg
christelijke
tegenover de
de
christelijke verplichting tegenover
naaste
en de
de maatschappij
maatschappij te
te doen
doen
naaste en
uitkomen, een
theoretisch en
en theotheouitkomen,
een theoretisch
hier echter
echter geheel
geheel
logisch betoog, dat hier
op
zijn plaats
- als
als men
men tentenop zijn
plaats was
was —
minste op
op het
het practische
practische terrein
terrein iets
iets
minste
practischer ware
practischer
ware geweest —
De inleiding
inleiding van Dr
Dr Eugen
Eugen Kogon
Kogon
De
had van alle
alle spreekbeurten,
spreekbeurten, ook
ook naar
naar
had
buiten, de
de meeste
meeste belangstelling
belangstelling en
en
buiten,
ondervond
was
ondervond grote
grote weerklank.
weerklank. Het was
een
nuchter en
en helder
helder pleidooi
pleidooi voor
voor
een nuchter
de
actieve inzet
inzet der
der christenen
christenen bij
bij de
de
de actieve
opbouw
nieuw Europa,
Europa, vol
vol
opbouw van
van een nieuw
meedogenloze critiek en toch
toch ook
ook van
van
meedogenloze
een echt enthousiasme
enthousiasme voor
voor de
de eigeneigen!ijke,
bovennatuurlijke waarden,
waarden, die
die
lijke, bovennatuurlijke
op
het spel
spel staan.
staan.
op het
Het
hoogtepunt van
van de
de publieke
publieke
Het hoogtepunt
manifestaties werd
werd in
in de
de tweede
tweede helft
helft
van de
de Katholiekendag
Katholiekendag bereikt:
bereikt: na
na
een Pontificale
Pontificale Hoogmis,
Hoogmis, opgedragen
opgedragen
door
Kardinaal Frings
op Vrijdag
Vrijdag 22
door Kardinaal
Frings op
September,
een grote
grotejeugdbijeenjeugdbijeenSeptember, een
komst
waar o.a.
o.a. ook
ookMgr
MgrCardijn
Cardijn
komst waar
verscheen, op
op Zaterdag
Zaterdag 33 September
September
verscheen,
kwamen
de laatste
laatste dag,
dag, Zondag
Zondag
kwamen op
op de
4 September,
September, met meer
meer dan
dan 100
100 extra
extra
treinen
treinen en bussen
bussen en in
in lange
lange opoptochten de
de vier
vier àà vijf
vijfhonderdduizend
honderdduizend
katholieken uit
alle richtingen,
richtingen, niet
niet
katholieken
uit alle
weinigen zelfs van achter
achter het
het IJzeren
IJzeren
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Gordijn
grote
Gordijn en
en uit
uit Berlijn,
Berlijn, naar
naar het grote
feestterrein, waar
waar 's
's morgens
morgens de
de PauPauselijke
Visitator in
in Duitsland,
Duitsland, BisBisselijke Visitator
schop Muench
Muench uit Amerika,
Amerika, een
een H.
schop
Mis opdroeg,
opdroeg, en
de namiddag
namiddag de
de
Mis
en in de
slotredevoeringen
werden uitgesprouitgesproslotredevoeringen werden
ken, door
door o.a.
o.a. Josef
Josef Gockeln,
Gockeln, een
een
ken,
Duitse en
een Fr
Franse
arbeider, een
een
Duitse
en een
anse arbeider,
ondernemer
Mgr Muench.
Muench. Het
Het
ondernemeren
en Mgr
einde
van de
de indrukwekkende
indrukwekkende gegeeinde van
beurtenis vormde
langere, via de
de
beurtenis
vormde een langere,
radio
overgebrachte toespraak
toespraak van
van
radio overgebrachte
de
die eindigde
eindigde met
met de
de pausepausede Paus, die
lijke
deze rede
rede van de Paus
Paus
lijke zegen.
zegen. In deze
werd het
sociale motief
motief nog
nog ee
eens
ns
werd
het sociale
naar voren gebracht, waarbij tweenarvoegbcht,wije
punten
het bijzonder
bijzonder de
de aandacht
aandacht
punten in het
trekken.
Ten eerste, dat de
de Paus
Paus voor
voor
trekken. Ten
het eerst
eerst het
het decreet
decreet over
over de
de excomexcommunicatie
der communisten
communisten aanhaalaanhaalmunicatie der
de, ten
ten tweede
tweede dat
datZijne
ZijneHeiligheid
Heiligheid
de,
de
christelijke sociale
sociale politiek
politiek ononde christelijke
scheidbaar
de
scheidbaar verbonden
verbonden noemde
noemde met de
christelijke
is
christelijke culturele
culturele politiek.
politiek. Dit
Dit is
een waarheid,
waarheid, nuttig voor
voor al
al degenen,
degenen,
die
telkens alleen
alleen één
één vvan
deze asasdie telkens
an deze
pecten willen
willen verwezenlijken
verwezenlijken en het
het
pecten
andere
veronachtzamen.
andere veronachtzamen.
Wil
Wil men
men het
het „resultaat"
"resultaat" van
van deze
deze
Katholiekendag
enkele woorden
woorden
Katholiekendag in
in enkele
samenvatten
zou men
men de
de waarwaarsamenvatten dan
dan zou
de
van de
de grote
grotereligieuze
religieuze plechplechde van
tigheden allereerst
allereerst moeten
moeten noemen,
noemen,
tigheden
dan de
de intensieve
intensieve deelneming
deelneming vvan
dan
an
zovele Duitse katholieken, waardoorzovelDuitskahn,wrdo
het katholieke
katholieke element
element zichzelf
zichzelf en
het
anderen
een belangrijke
belangrijke factor
factor
anderen als
als een
bewust werd,
en tenslotte
tenslotte het
het voorvoorbewust
werd, en
nemen van
de leidende
leidende kringen
kringen der
der
nemen
van de
katholieken,
in chrischrukatholieken, de
de sociale
sociale taak in
telijke
te willen
willenuitvoeren,
uitvoeren,
telijke geest te
Dit is
is voor
voorde
de verdere
verdere toekomst
toekomst van
het Duitse
Duitse katholicisme
katholicisme en voor
voor de
de
het
regeringspolitiek der
der christen-demochristen-demoregeringspolitiek
craten
Westduitsland in de naaste
naaste
craten in Westduitsland
toekomst
grote betekenis.
betekenis.
toekomst van grote

Dr K.
K. J.
J. Hahn
Hahn
Dr
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Tsjecho-Slowakije in de branding
Na Oekraine, Joego-Slavië, Hongarije, Roemenië is op dit ogenblik in
Tsjecho-Slowakije de kerkvervolging
in een acuut stadium getreden. Een
kerkvervolging, behendig gedoseerd
en volgens alle regels van de kunst
geënsceneerd, waarbij men er vooral
op uit is toch maar geen publieke
martelaars te maken en de openbare
mening in binnen- en buitenland te
misleiden en anderzijds zo behendig
in elkaar gezet, zo krachtig door alle
machtsmiddelen, waarover een moderne staat beschikken kan, ondersteund, dat, menselijkerwijze gesproken, dit maal, .... zoals reeds zo
dikwijls in het verleden, de slag tegen
de Kerk definitief moet worden gewonnen. Hoe symptomatisch ook
voor de algemene godsdienstige toestand in de landen „achter het ijzeren gordijn", toch vertoont de vervolging, zoals ze zich in TsjechoSlowakije openbaart, een geheel
eigen karakter door de nieuwe methode, die erbij gebezigd wordt en
daarom verdient ze dan ook op speciale wijze onze aandacht.
Het is de officiële vertegenwoordiger van de Kominform te Praag, een
zekere Germinder, door Stalin afgevaardigd, die er de strijd tegen de
Kerk leidt. Toen de schismatieke Russische Kerk zich voor het communisme gewonnen had gegeven en een
willig instrument was geworden in
de handen van de communistische bewindvoerders om ook die bevolkingslagen, welke te achterlijk of te oud
zijn voor de nieuwe ideologie, met het
regiem te verzoenen, werd een nieuwe godsdienstpolitiek ingezet. In
Rusland zelf werd de Kerk voortaan
geduld, ja zelfs in zekere mate ondersteund, hoewel alle propaganda
naar buiten en het geloofsonderricht
aan niet-volwassenen streng verbo-

den bleef. In de satelliet-staten werden de verschillende schismatieke
nationale Kerken op dezelfde leest
als de Russische geschoeid, en werd
op de Rooms-Katholieken van Oosterse ritus druk uitgeoefend om tot
de nationaal schismatieke Kerk toe
te treden. In dit licht gezien wordt
het gebeuren in Tsjecho-Slowakije
zeer begrijpelijk. Men wil nu in de
reeds ingeslagen richting een stap
verder gaan en ditmaal de RoomsKatholieken van Latijnse ritus inschakelen. Men hoopte in ieder van
de satelliet-landen te komen tot het
vormen van een Kerk van Latijnse
ritus even onderworpen a an het
staatsregiem als de Oosters schismatieke. Deze Kerk moet d an dienen,
zoals in Rusland, om de Rooms-Katholieke bevolkingslagen, te verstard
of nog niet voldoende voorbereid om
in de dynamische communistische bevolkingsgroep opgenomen te kunnen
worden, onschadelijk te maken door
ze in een van staatswege volledig
gecontroleerd kerkverband te groeperen en hun zo de schijn te geven
niet enkel v an volledige godsdienstvrijheid maar zelfs van een godsdienst, die door de staat wordt ondersteund. Het is echter al te evident
dat iedere k ans op welslagen ontbreekt zolang het Vaticaan zijn invloed kan doen gelden. Daarom mag
in die landen de bestaande Katholieke Kerk, voorlopig althans, wel
geduld worden, maar dan los van
Rome en los van de bestaande hiërarchie, die het immers wel steeds met
Rome zal blijven houden.
Voor deze eerste proefneming leek
Tsjecho-Slowakije het meest geschikt. Na de stichting van de Republiek in 1921 kende de protestants
„Evangelische Broederkerk" een
nieuwe opleving en ontstond, jam-
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mer genoeg, bij de katholieken zelf
een nationale, „Tsjechoslovaakse
Kerk", die vrijer wilde staan tegenover Rome, weldra openlijk in opstand kwam, zich van de Roomse
eenheid afscheurde, doch met medewerking van de oud-katholieke bisschop van Utrecht bleef beschikken
over een onwettig, maar geldig gewijde hiërarchie. Deze beide kerkgenootschappen groeperen respectievelijk ongeveer 15% en 10% van
de totale bevolking
Een tweede factor die gunstig
bleek te zijn voor de communistische
opzet was de algemene verzwakking
van het Katholicisme ten gevolge
der ondermijnende politiek van de
Nazi-leiders, die sinds 1938 in het
protectoraat . Bohemen en Moravië
het karakter droeg van een openlijke kerkvervolging, maar in het
z.g. onafhankelijke doch politiek gecontroleerde Slowakije niet minder
destructief is geweest. Mgr. Beran,
de tegenwoordige aartsbisschop van
Praag, was er zelf een der slachtoffers van en bracht de drie laatste
oorlogsjaren door in Duitse gevangenschap, o.a. te Dachau. Noodzakelijk gevolg van dit alles was een
verheidensing van het openbare leven, een achteruitgang van godsdienstkennis en godsdienstbeleving
bij een deel van de gelovigen en een
tijdelijke stilstand van de priesterroepingen samen met een te haastige
en minder soliede vorming bij ten
minste een gedeelte van de clerus.
Een derde gunstige factor was ,de
steeds latente tegenstelling tussen de
Tsjechen enerzijds en anderszijds. de
Slowaken, aan wie men gedurende de
eerste wereldoorlog voor hun deelname aan de vrijmaking van het land
autonomie had toegezegd, maar welke deze nooit verkregen hadden, totdat in 1938 Mgr. Tiso, men weet met
welk gevolg, ze van de Duitsers be-
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kwam. Deze tegenstelling moest wel
het katholieke eenheidsfront verzwakken.
De katholieke pers, tot de gereneotypeerde diocesane ambtsbulletins
toe, werd opgeheven en door staatsuitgaven vervangen, de katholieke
scholen werden genationaliseerd en
met communistische directeuren en
leerkrachten voorzien, aan alle theologische faculteiten en groot seminaries communistische commissarissen, met recht van toezicht op de
studies, aangesteld, alle katholieke
jeugdverenigingen ontbonden, de bijeenkomsten van kerkelijke verenigingen voor volwassenen tot de Mariacongregaties toe verboden, de retraitehuizen gesloten en de bewegingsvrijheid van de bisschoppen practisch
onmogelijk gemaakt. Dan volgden de
„grote" maatregelen: een pseudoKatholieke Actie werd van staatswege door een aantal priesters en
gelovigen opgericht, om, in plaats
van de reactionnaire hiërarchie, „wel
ke in haar onderhandelingen met de
staat blijk had gegeven van een totaal onbegrip voor de werkelijke toestand", het werk v an de verzoening
tussen Kerk en Staat ter hand te
nemen. Kerkelijke bezittingen werden systematisch onder staatscontrole gebracht, genationaliseerd of
gewoonweg aangeslagen, zodat haast
alle geestelijken op de rand van de
uiterste armoede kwamen. In de
daarop, nu onlangs aangenomen wetten belooft de Staat een salaris aan
de bedienaars van alle godsdiensten
zonder onderscheid, een salaris, dat
de geestelijken grotere inkomsten
verzekert dan de vroeger geldende
regeling .... maar dit salaris zal enkel worden uitgekeerd aan degenen,
die met toestemming van de staat tot
hun bediening worden benoemd en die
een verklaring van absolute loyauteit
aan het nieuwe regiem willen onder-
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tekenen Als men anderzijds weet
dat alle collecten, ook binnen de kerken, verboden zijn, begrijpt men dat
de verleiding groot is. De ,,Evangelische Broederkerk" en de „Tsjechoslowaakse Kerk" betuigden onmiddellijk hun instemming met de nieuwe wet en ook 'n aantal, 'n absoluut
en proportioneel klein aantal, katholieke priesters zijn bezweken zonder
een beslissing van de bisschoppen af
te wachten.
Dit is in grote lijnen geschetst het
verloop van de strijd, die in TsjechoSlowakije aan de gang is. Een strijd,
welke met geen enkele in het verleden kan vergeleken worden. Ook
een Jozef II, wiens noodlottige kerkpolitiek in de Donaulanden nog
steeds in haar gevolgen merkbaar
is, meende tenslotte met zijn staatsinmenging in de kerkelijke aangelegenheden de katholieke godsdienst
uiteindelijk dienstig te zijn; hij was
eerder anticlericaal dan antikerkelijk gericht. Ditmaal gaat het er om
van de Kerk een medeplichtige en
een propaganda-instrument te maken
voor het verspreiden van een essentieel atheistische ideologie.
En die strijd wordt gevoerd met ongelijke wapenen. Het volle gewicht
van een moderne, totalitaire staatsapparatuur tegen een eveneens totalitaire en georganiseerde, maar in
wezen spirituele macht, welke om
zich te verdedigen enkel over spirituele wapens beschikt. Nu blijkt het
echter dat deze louter geestelijke wapens bestand zijn tegen de logge druk
van materialistisch geweld. Een excommunicatiedecreet van Rome blijkt
bij machte om de zo groots opgezette en zo machtig ondersteunde
pseudo-Katholieke Actie lam te leggen. Van verdeeldheid tussen
Tsjechen en Slowaken in hun verzet

is geen sprake. Ond anks dreigende
armoede en vervolging zijn de geestelijke roepingen overvloedig. Nooit
kende de Jezuietenorde b.v. zoals nu
een noviciaat met 32 novicen in Bohemen en meer dan 20 in Slowakije.
En wat niet langer in het openbaar
gebeuren kan, doet men in het verborgen, in de familiekring.
De Kerk wenst geen strijd. Zij was
de eerste om de wettige verkiezing
van president Gottwald met een
plechtig Te Deum te erkennen. Ook
nu nog stuurt zij aan op verzoening,
maar waar haar goddelijke zending
wordt aangetast blijft zij onwrikbaar.
Ook de katholieke bisschoppen hebben enkele dagen nadat de nieuwe
wetten van kracht waren geworden
hun priesters toegestaan de gevorderde loyauteitsverklaring te ondertekenen; mits toevoeging nochtans aan
de eedsformule van de volgende
woorden „.... in zoverre dit niet in.
strijd is met de goddelijke en kerkelijke wetten en met de natuurlijke
rechten van de mens".
Op dit punt heeft de Kerk nooit
toegegeven en, wat er ook gebeuren
moge, ze zal ook nooit toegeven in
de toekomst en het getuigenis der
eeuwen bevestigt dat uiteindelijk de
zege blijft aan haar.
Intussen staan onze katholieke
broeders in Tsjecho-Slowakije voor
de noodzakelijkheid op heldhaftige
wijze te getuigen voor ons geloof. Indachtig het woord van Paulus, dat
geen enkel lid v an het Mystieke Lichaam van de Heer onverschillig kan
blijven voor het lijden van een ander
lidmaat zullen wij bidden, dat de Heer
de vervolgde christenen moge bijstaan in de harde strijd, die hun te
wachten staat.
De Redactie

Boekbespreking
GODSDIENST
Chanoine CARDOLLE, Et toi, connais-tu le Christ vie de ton time?
Extraits choisis de l'oeuvre de
Dom Columba Marmion. — Desclée, De Brouwer, 1949, XX-276
blz., Fr. 54.
Het is wel goed het klassieke boek
van Dom Marmion voor een ruimer
publiek toegankelijk te maken; de
bewerking mag echter het bewerkte
niet eenvoudig vervangen. Daarom
hopen we dat de arbeid van Kanunnik Cardolle niet alleen de gestructureerde lezing van de meester maar
ook zijn integraal getuigenis ruimer
zal verspreiden, dieper doen doordringen.
Hij werkte eerbiedig en nauwgezet. In een schema dat alles samenvat en samenhoudt, bracht hij veel
teksten onder. En schema en voorstelling negentien nauwkeurig ingedeelde voordrachten over: Christus
in het midden van Gods barmhartige
raadsbesluiten (I-VI), het christelijk
leven in het midden van zijn Heilige
Kerk (I-XIII) — verenigen bevattelijke bruikbaarheid met peilen en uitdiepen; zodat ons een eerste-rangswerktuig wordt aangeboden om edelmoedige zielen tot bij Gods geheim te
voeren.
En vanzelf neme men d an, naar
de wens van de auteur zelf, het integrale traktaat ter hand, zoveel veiliger begrepen, zoveel inniger gesmaakt.
Em. Janssen

Dr P. M. TIMP O.P., De Verlosser.
K.K.-reeks 5. — Uitg. Het Spectrum, Utrecht, 1949, 176 pp., ing.
f 1,90, geb. in linnen f 2,90.
Met dit werkje is de veertigdelige
reeks, onder de titel „de Katholieke
Kerk" gepubliceerd, voltooid. Sint
Thomas' traktaat over de Verlossing
in de theologische Summa volgt de
schrijver op de voet, zodat ook het
21

plan van dit boekje geheel daarmee
overeenstemt.
Wegens de beperkte plaatsruimte
verwachte men geen volledig uitgewerkte Christologie. Toch wordt bij
deze vrij beknopte beh andeling over
het algemeen een heldere uiteenzetting van de voornaamste punten uit
de Verlossingsleer geboden. Daardoor vindt de intellectuele lezer over
deze uitgebreide en zware stof een
kort resumé, dat als geheel wel geslaagd mag heten.
Een enkele keer stoot de voet v an
andelaar op een klein obstakel dew
b.v. op blz. 24, waar met een beroep
op de H. Schrift en de traditie als
hoofddoel van de menswording enkel
de verlossing van het mensdom
wordt vermeld; blz. 69 de uitdrukking „oneindig in getal" en blz. 79
noot 1 ) de woordverklaring theandrisch „van het griekse Theos = God
en andros = man".
Overigens toont zich de schrijver
een betrouwbare gids op een moeilijk terrein.
P. Ploumen

E. JANSSEN S.J. De Moeder Gods.
K.K.-reeks 7. — Uitg. Het Spectrum, Utrecht, 1949, 163 pp., ing.
f 1,90, geb. f 2,90.
In dit werk beoogt de schrijver ten
behoeve van intellectuelen de Marialogie systematisch samen te vatten.
Daarbij is hij niet alleen bij vaktheologen te rade gega an, maar in zijn
samenvatting heeft hij ook met de
hedendaagse religieus- en psychologisch-culturele stromingen rekening
gehouden. Aldus is rondom de ke rn
an Maria's Moederschap een geheel v
ontstaan, dat twee delen bevat. In
het eerste wordt Maria beschouwd
als Moeder van God, welk moederschap door de volheid van genade en
haar gave maagdelijkheid werd voorbereid. In het tweede gedeelte wordt
ons Maria als Moeder der mensen en
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daarom als Nieuwe Eva, Middelares
van alle genaden en Hemelkoningin
voorgesteld. In deze synthese dient
men elk onderdeel in functie v an het
geheel te beschouwen.
Al heeft dit werkje niet de pretentie v an een gedegen theologisch
traktaat, toch is het doorga ans ook
theologisch goed verantwoord. Dat
echter Maria's heiligheid (zie blz. 34)
door niets dan door de perken zelf
der menselijke natuur is beperkt, is
theologisch toch wel meer dan een
vrome overdrijving te noemen.
Zoals van deze schrijver verwacht
kan worden, is de stijl goed verzorgd.
Soms zou men, ook voor ontwikkelde
leken, de formulering wat eenvoudiger wensen.
P. Ploumen

Werken van de H. Tereslia, uit het
Spaans vertaald door Dr Titus
Brandsma, Dr Athanasius van
Rijswijck, herzien door Mr Dr
Thomas Keulemans, van de Orde
der Broeders van O. L. Vrouw
van den Berg Carmel, Deel II,
bevattende alle tot nog toe bekende Brieven en fragmenten
van Brieven. -- Uitgeverij Paul
Brand, Bussum, 1949, 1268 pp.
Brieven leggen de meest verborgen
schuilhoeken bloot van het menselijke hart. De uitgave van déze Brieven werpt een nieuw en verrassend
licht op de persoonlijkheid v an de
grote Carmel-hervormster. 'In verhandelingen als de Weg der Volmaaktheid en het Kasteel der Ziel
leren wij haar kennen als de heilige,
in deze gebeurlijkheden van het dagelijkse leven als de zéér menselijke
vrouw. En men mene niet dat er tussen beide bronnen van kennis een tegenstelling bestaat! Haar persoonlijkheid krijgt scherpere contouren,
diepere facetten. Onze bewondering stijgt voor deze natuurlijk en
bovennatuurlijk rijk begenadigde
vrouw. De vertaling v an P. Keulemans is zeer verzorgd. De interpunctie had misschien iets consequenter
kunnen zijn. De vele historische notities aanvaarden we als een welkome
verduidelijking v an de tekst. Zo bereikt deze kostbare uitgave haar voltooiing.
Dr M. Smits v. W.

Hildegard WAACH, Theresia von
Avila — Leben und Werken. —
Wien, Herder, 1949, 496 blz.,
DM. 13.20.
Moeder Theresia staat tegenwoordig in het middelpunt van de geestelijke belangstelling. Haar geschriften worden opnieuw uitgegeven of
vertaald en verschillende levensbeschrijvingen zijn er de laatste jaren
reeds verschenen om de Heilige dichter bij ons te brengen. Terecht ! Want
de grote H. Theresia heeft ons nog
altijd veel te leren, omdat ze ondanks
de hoge begenadigingen zo echt menselijk is gebleven. Dit heerlijke harmonische geeft ons Zuster Waach
weer. Als religieuse kan ze de Heilige nader tot ons brengen in heel
haar opgang naar God. Door haar
psychologische opleiding weet ze ook
het menselijke goed te schilderen.
Hoewel het werk steunt op goede
bronnen, brengt het niet direct nieuwe gegevens. Maar dat is hier bijzaak, omdat de schrijfster erin geslaagd is een heiligenleven te schrijven, dat men met oprechte geestdrift
leest. In de tweede helft van het
werk geeft zij een kort overzicht van
de leer van de Heilige, vooral aan de
hand van het „Kasteel der ziel".
P. Grootens

Dom Isidoor LAMBRECHT, Abt der
St.-Pietersabdij, Dom Modestus
van Assche 1891-1945. — St.Pietersabdij, Steenbrugge, StanAntwerpen,
daardboekhandel,
1948, 70 blz.
Dit fraaie boekje, waarin het leven, de loopbaan en het smartelijk
einde van wijlen Dom van Assche
summier en sereen zijn voorgesteld,
behoeft slechts een bekendmaking
Het is een piëteitsvolle verklaring
van saamhorigheid vanwege de opvolger tegenover zijn voorganger;
het is, vanwege de gehele Benediktijnerfamilie, een publiek betuigen van
eerbied en trouw. En wanneer in de
overste allen zijn beproefd geweest,
dan mogen allen, door zijn offer, een
rijker zegen verwachten.
E. Janssen
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R. F.
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M. Meulenhoff
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ons oor.
oor. Het
Het komt
komt
schema's niet
niet tot ons
me ook voor,
voor, dat Dr.
Dr. Cl.
Cl. de metrische
metrische
structuur
enkele stukken,
stukken, inz.
inz.
structuur van
van enkele
de
dochmische delen
delen vvan
de exodos,
exodos;
an de
de dochmische
niet juist heeft
heeft gevat;
gevat; hetzelfde
hetzelfde moet
moet
gezegd
van verschillende
verschillende anapesanapesgezegd van
tische
systemen. Verder
Verder acht
het
tische systemen.
acht ik het
met het Nederl
Nederlandse
strijandse taalgevoel strijdig,
men in
in eigennamen
eigennamen de
de klemklemdig, dat men
toon
op de
de plaats
plaats vvan
het
an het
toon legt
legt op
Griekse
accent en
en Oidipoes,
Oidipoes, TeireTeireGriekse accent
sias,
Menoikeus, Eurudike
in
sias, Menoikeus,
Eurudike zegt
zegt in
plaats v
van
Oidipoes, Teiresias, MenoiMenoian Oidipoes,
keus,
Eurudike, enz.
ware
keus, Eurudike,
enz. Ten slotte ware
het nuttig geweest,
geweest, de
de verzen
verzen te
te numnummeren.

Dit zijn
die geen
zijn kleinigheden,
kleinigheden, die
geen afafbreuk kunnen doen aan de
de uitzonderuitzonderlijke hoedanigheden
hoedanigheden van
deze vertavertalijke
van deze
ling.
ling. We
We hopen
hopen stellig
stellig dat
dat Dr
DrCluyCluyhet niet
niet bij
bij deze
deze eerste
eerste vertaling
vertaling
tens het
zal.
laten zal.
E. de Strycker
Strycker

EURIPIDES, Iphigeneia
Iphigeneia. in Tauris,
Tauri&,
EURIPIDES,
vertaald
vertaald en
en ingeleid
ingeleid door
door Dr
Dr J.
J.
Humblé,
2de verbeterde
verbeterdedruk.
druk.- Humblé, 2de
,,Klassieke galerij",
nr I,
1, De Ne"Klassieke
galerij", nr
Nederlandsche
derlandsche Boekhandel,
Boekhandel, AntAntwerpen,
1947, 90
90 blz.,
werpen, 1947,
blz., Fr.
Fr. 20.
20.
EURIPIDES, Elektra, vertaald
vertaald door
door
EURIPIDES,
Dr
Dr J.
J. Humblé.
Humblé. -- „Klassieke
"Klassieke gagalerij", nr.
35. De
De Nederlandsche
Nederlandsche
lerij",
nr. 35.
Boekhandel,
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1948,
1948,
79 blz.,
79
blz., Fr.
Fr. 25.
25.
De eerste
eerste druk
druk van
van deze
deze prozaverprozavertaling der
der Iphigeneia
Iphigeneia. werd
werd besprobesprotaling
ken in
in Streven,
Streven, 10
10 (1942-43)
(1942-43),, p.
p. 67.
67.
ken
Zij
werd door
door een
een aantal vergissingen
vergissingen
Zij werd
ontsierd,
waarvan enkele
ontsierd, waarvan
enkele nogal
nogal ernernstig waren.
waren. De
De meeste
meeste zijn
zijn nu
nu verbeverbeterd; andere echter bleven staan
terd;
staan (b.v.
(b.v.
vers 8,
8, 34,
34, 132,
132, 248,
248, 287,
287, 342
342 ....
vers
....))..
De
De stijl
stijl is
is niet
nietgewijzigd;
gewijzigd; hij
hij mist
mist
beweging,
rhytme, suggestieve
suggestieve
beweging, rhytme,
kracht, zodat
van het
kracht,
zodat de schoonheid
schoonheid van
het
oorspronkelijke
volkomen ververoorspronkelijke bijna
bijna volkomen
loren gaat.
loren
gaat. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk heeft Dr
Dr
Humblé
geen nadichting
nadichting willen
willen
Humblé ons
ons geen
geven,
die tot
tot de
de poëtische
poëtische atmosfeer
atmosfeer
geven, die
van het
het kunstwerk
kunstwerk inleidt,
inleidt, maar
maar eeneenvoudig een
voudig
een hulpmiddel
hulpmiddel bij
bij de studie
studie
van de
de Griekse
Griekse tekst.
tekst.
De
vertaling van de
de Elektra
Elektra. is
is
De vertaling
naar
dezelfde geest en
en methode
methode gegenaar dezelfde
maakt. Er is
maakt.
is echter
echtervordering
vordering:: de
de
taal is vaster
taal
vaster dan
dan in
inde
deIphigeneia,
Iphigenela,
en de
de weergave
weergave van
van het
hetoorspronkeoorspronkelijke
doorgaans nauwkeuriger.
nauwkeuriger. Maar
Maar
lijke doorgaans
ook hier
ook
hier zoeken
zoeken we
we bijna
bijna tevergeefs
tevergeefs
an het
naar de poëzie vvan
het model.
model. De
De ononmisbare gegevens
gegevens over
misbare
over de
de behandelbehandelde legende
vindt de
de lezer
de
legende vindt
lezer in de
de lijst
lijst
der mythologische
der
mythologische namen.
namen. Een
Een inleiinleiding ontbreekt;
ontbreekt; dit valt
valt te
tebetreuren,
betreuren,
want zonder
zonder vergelijking
vergelijking met de OfOfferplengsters
Aeschylus en
de
ferplengsters van
van Aeschylus
en de
an Sophocles
Elektra.
van
Sophocles kan
kan men
men
Elektra v
moeilijk begrijpen
begrijpen wat
wat Euripides
moeilijk
Euripides met
met
dit in
dit
in menig
menigopzicht
opzichtbevreemdende
bevreemdende
stuk eigenlijk
stuk
eigenlijk bedoelde.
bedoelde. Een
Een paar
paar
storende zetfouten:
zetfouten: v.
v. 210
210 i.p.v.
i.p.v. ververdwijn, lees
lees verkwijn;
v. 596
dwijn,
verkwijn; v.
596 i.p.v.
i.p.v.
smeek, lees smaak.
smeek,
smaak.
E. de Strycker
E.
Strycker
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C. G.
G. N.
N. de
deVOOYS,
VOOYS, Conrad
Conrad BusBusDr C.
Buet. —
- D.
D. A.
A. Daamen,
Daamen, Den
Den
ken Huet.
Haag, 1949,
1949, 244
244 pag.,
pag., gen.
gen. ff 8,
8,
Haag,
geb. ff 9,75.
geb.
Prof. de
de Vooys
Vooys schreef
schreef een
een degedegeProf.
lijke biografie
biografie van Huet,
Huet, die
die een
een uituitlijke
stekende inleiding
inleiding geeft op
op de
de studie
studie
stekende
diens leven
leven en
enwerk.
werk.Ondanks
Ondanks
van diens
zakelijk karakter
karakter van
van het
het boek
boek
het zakelijk
de schrijver
schrijver ons
ons de
de lectuur
lectuur er
er
wist de
boeiend te
te maken
maken door
door zijn
zijn eeneenvan boeiend
voudige, prettige
prettige stijl.
stijl.
voudige,
Bern van
van Meurs
Meurs
Bern

PLATOON, De
De Staat
Staat (Politeia)
(Politeia),, uit
PLATOON,
vertaald door
door Dra H.
H.
het grieks vertaald
M. Boissevain.
Boissevain. —
- WereldbiblioWereldbiblioM.
theek, Amsterdam-Antwerpen,
Amsterdam-Antwerpen,
theek,
1948,
blz., geb. Fr. 75.
75.
1948, 242 blz.,
Staat bevat
bevat prachtige
prachtige brokken:
brokken:
De Staat
het hele le boek, de allegorie van dehetlbok,dagrievn
holbewoners en
Er de
de
an Er
holbewoners
en de
de mythe vvan
Pamphyliër. Toch
het belang
belang
Pamphyliër.
Toch ligt
ligt het
van
werk niet zo
zo zeer
zeer in
in zijn
zijn ararvan dit werk
tistieke
schoonheid als
wel in
in zijn
zijn
tistieke schoonheid
als wel
philosophische
inhoud. In rijkdom
rijkdom en
en
philosophische inhoud.
diepte
van gedachte
gedachte wordt
wordt De Staat
Staat
diepte van
door
andere platonische
platonische dialoog
dialoog
door geen andere
geëvenaard.
dus een
een gelukgelukgeëvenaard. Het
Het was dus
kige gedachte
gedachte deze
deze eerste
eerste grote
grote stustukige
die over wezen en
en ideaal
ideaal der
der gemeengemeenschap
voor het
het Nederlandse
Nederlandse publiek
publiek
schap voor
toegankelijk
maken. Dra
Dra BoisseBoissetoegankelijk te
te maken.
vain
heeft echter
echter gemeend
gemeend dat
dat het
het
vain heeft
oorspronkelijke
plaatsen voor
voor
oorspronkelijke op
op vele plaatsen
de
moderne lezer
omslachtig was;
was;
de moderne
lezer te omslachtig
daarom
tekst slechts
slechts voor
voor
daarom heeft
heeft ze de tekst
iets
minder dan
dan de
de helft
helftvertaald,
vertaald,
iets minder
terwijl
de rest
rest een,
een, trouwens
trouwens
terwijl ze voor de
uitvoerige,
samenvatting biedt.
biedt. Zeker
Zeker
uitvoerige, samenvatting
heeft
heel wat
wat ijver
ijver en
en liefde
liefde aaan
an
heeft ze heel
deze zware arbeid besteed. Maar hetdezwarbistd.Mhe
resultaat
kan bezwaarlijk
bezwaarlijk bevredibevrediresultaat kan
gend
heten. Het
Het magere
magerevoorwoord
voorwoord
gend heten.
volstaat
om de
de lezer
lezer in
in te
te leiden
leiden
volstaat niet om
tot inzicht
inzicht in
in een
een werk,
werk, dat
dat voor
voor onze
onze
mentaliteit in menig
menig opzicht
opzicht zeer
zeer bebevreemdend
vertaling is zeer
zeer
vreemdendis.
is. De
De vertaling
letterlijk;
zwaar en
en
letterlijk; hierdoor
hierdoorisis ze
ze zwaar
meermalen
echte misvattinmisvattinmeermalen duister;
duister; echte
gen
komen veelvuldig
veelvuldig voor.
is
gen komen
voor. Er
Er is
nauwelijks
bewaard van de zwier
zwier
nauwelijks iets
iets bewaard
van de
de platonische
platonische stijl.
stijl. We
We missen
missen
ook
de noodzakelijke
noodzakelijke eenheid
eenheid vvan
an
ook de
toon: naast
naast woorden
woorden en
enuitdrukkinuitdrukkingen
uit de
de stijfste
stijfste schrijftaal
schrijftaal sta
staan
gen uit
an
er andere die gemeenzaam klinken, erandigmzklne,
en
dezelfde alinea,
alinea, ja
ja. soms
soms in
in dedeen in dezelfde
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zelfde volzin
wordt dezelfde
dezelfde persoon
persoon
volzin wordt
nu
an weer
nu eens
eens met
met jij,
jij, ddan
weer met
met gij
gij
aangesproken.
Het valt
valt ook
aangesproken. Het
ook te
te bebetreuren dat
de paginatie
paginatie van
van SteStetreuren
dat de
phanus,
phanus, die nu
nu overal
overal voor
voor verwijzinverwijzingen naar
naar platonische
platonische teksten
teksten dient,
dient,
in margine
margine niet
niet werd
werdaangebracht;
aangebracht;
maakt het
het nazoeken
nazoeken van
van een
een paspasdit maakt
sage in
in deze
deze vertaling
vertalingerg
ergmoeilijk.
moeilijk.
Van de
de „Wereldbibliotheek"
"Wereldbibliotheek" meenmeenden
den we
we iets
iets beters
beters te
te mogen
mogen ververwachten.
E. de
de Strycker
Strycker
ELIOT T. S., Moord in de Kathedraal.
KathedraaL
het Engels
Engels vertaald
vertaald door
door A.
A.
Uit het
Frans Kern
Kern S.J.
S.J. Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Frans
", De
—
- „Opbouwen
"Opbouwen",
De Kinkhoren,
Kinkhoren,
Brugge, Brussel, Amsterdam,
1948,
pp., Frs
Frs 50.
50.
1948, 92
92 pp.,

Met zijn
zijn apocalyptische
apocalyptische visioenen
visioenen
Met
angst en
enwalg,
walg,gereciteerd
gereciteerd door
door
van angst
het
en met
het koor
koor der
der vrouwen,
vrouwen, en
met de
de
vierdubbele
bekoring van
van de
vierdubbele bekoring
de aartsaartsbisschop,
accent in
dit totobisschop,ligt
ligt het
het accent
in dit
neelstuk
meer op
op het
neelstuk klaarblijkelijk
klaarblijkelijk meer
het
religieuze moment dan
dan op
op de
de dramadramatische spanning.
tische
spanning. Daarmee
Daarmee wordt
wordt
geenszins
dit stuk
stuk
geenszins bedoeld,
bedoeld,dat
dat in
in dit
geen spanning
spanning heerst
heerst:: waar
waar Thomas
Thomas
aan de
aan
de vierde
vierde verleider
verleider deze
deze raderadeloze
loze vraag
vraag stelt:
stelt: „Wie
"Wie zijt
zijt ge,
ge, dat
dat
met
mijn eigen
eigen begeren,
gij mij
mij
met mijn
begeren, gij
jaagt?",
spel een
een zeldzeldjaagt
?", bereikt
bereikt het
het spel
zame hoogte. De
De wonderbare
wonderbare zelfverzelfverdediging van
van de
dediging
de vier
viermoordenaars
moordenaars
brengt
het stuk
stuk een
een ongewone
brengt in
in het
tegenstelling, vO'oral
vooral door
tegenstelling,
door de
de zakezakelijke,
profane
en moderne
moderne toon,
toon, die
die
f ane en
lijke, pro
zo merkwaardig
merkwaardig detoneert
detoneert tegen de
de
zo
haast hiëratische
hiëratische kleur
kleur van
van de
de overioverige delen
ge
delen van
van dit
dit werk.
werk.
De vertaler,
De
vertaler, die
die goed
goed werk
werk leverleverhad een
een paar
paar fouten
fouten tegen
tegen het
het
de,
de, had
Nederlands kunnen
kunnen vermijden.
vermijden.
A. Boone
A.
Boone

Derek
PATMORE, The
Life and
and
Derek PATMORE,
The Life
Times of Coventry
Times
Coventry Patmore.
Patmore. —
Constable, London, 1949, 250 blz.,
Constabie,
sh.
15.
sh. 15.
Sir Edmund
Na Sir
Edmund Gosse's
Gosse's zeer persoonlijke
Champney's
soonlijke schets en Basil Champney's
twee-delige biographie
twee-delige
biographie van
van Coventry
Coventry
Patmore (1823
Patmore
(1823 - 1896)
1896) was
was er
erinderinderdaad plaats voor een
daad
een meer
meer overzichoverzichMr Derek
telijke levensbeschrijving.
telijke
levensbeschrijving. Mr
Derek
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Patmore heeft
het leven
leven van
van zijn
zijn
Patmore
heeft het
overgrootvader oorspronkelijk
oorspronkelijk gepugepuovergrootvader
bliceerd in 1935 onder
onder de titel: „Por"Porbliceerd
of my
myFamily".
Family". Hoewel
Hoewel er
er taltaltrait of
rijke veranderingen
veranderingen in
zijn aangeaangerijke
in zijn
bracht, rechtvaardigt
rechtvaardigt de inhoud
inhoud vvan
bracht,
an
deze herziene uitgave toch nauwelijksdezhrinutgavocwelijks
de nieuwere
nieuwere wijdse
wljdse titel:
titel: „The
"The Life
Life
de
and Times
Times of
ofCoventry
CoventryPatmore".
Patmore" .
and
Over de tijd
tijd en
enstromingen
stromingenkrijgen
krijgen
Over
wij weinig te
te horen,
horen, ofschoon
ofschoon de
de bebewij
Patmore en
en zijn
zijn contacten
contacten
kering van Patmore
representatieve figuren
figuren van
van zeer
zeer
met representatieve
uiteenlopende geestesrichtingen toch
toch
uiteenlopende
ruimschoots gelegenheid
gelegenheid hiertoe
hiertoe boboruimschoots
den.
Niettegenstaande deze
deze lacunes
lacunes
Niettegenstaande
deze nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave toch
toch onteonteheeft deze
genzeggelijke waarde.
waarde. Wij
Wij vinden
vinden
genzeggelijke
hier tot
tot nu
nutoe
toeniet
niet
gepubliceerde
hier
gepubliceerde
portretten en photo's,
photo's, maar
maar wij
wij mismisportretten
helaas het
het wel
welbesproken
besproken portret
portret
sen helaas
van Patmore
Patmore door
door Sargent.
Sargent. Onder
Onder
van

de
de brieven
brieven van
van Hopkins,
Hopkins, Gosse
Gosse en
en
Bridges
zijn er
Bridges zijn
er ook,
ook, die
die hier
hier voor
voor
het
het eerst
eerst inindruk
drukverschijnen.
verschijnen. Mr
Mr
Patmore
echter aan
aan te gePatmore behoorde
behoorde echter
geven voor
voor welke
welke tussen
tussen haakjes
haakjes gegeven
plaatste
plaatste woorden
woorden in de
de brieven
brieven hij
hij
verantwoordelijk is. Over
Over de
de rerezelf verantwoordelijk
laties van
van Patmore
Patmore met
metTennyson
Tennyson en
en
Alice
Alice Meynell
Meynell en hun
hun tragische
tragische bebeeindiging
ligt nog
nog een waas
eindiging ligt
waas van
van gegeheimzinnigheid, maar
vinden in
in
heimzinnigheid,
maar we
we vinden
boek interessante
interessantebeschrijvingen
beschrijvingen
het boek
van Patmore's
Patmore's vader,
vader, van
van zijn
zijn lievelievelingsdochter,
lingsdochter, „The
"The Bride
Bride of
ofHeaven",
Heaven",
en vooral
vooral ook
ook van
van het
het origineel
origineel van
van
en
„The
"The Angel
Angel in
in the
the House".
House". Haar
Haar
laatste opvolgster
opvolgster als
als Coventry
Coventry PatPatmore's
vrouw wordt
wordt hier
hier wel
wel te veel
more's vrouw
veel
voorgesteld
als een
voorgesteld àls
een Becky
Becky Sharp
Sharp
type, gezien het
het begrip
begrip en
en de
detoewijtoewijtype,
ding die zij
ding
zij haar
haar man
man toonde
toonde in
in zijn
zijn
laatste moeizame
moeizame jaren.
jaren.
J.
J. v.
v. d.
d. Poel
Poel

KUNST

Werner
von MATTHEY,
MATTHEY, Russische
Werner von
Kunst, mit 85 I3ildern
Bildern auf 48 TaKunst,
feln.
VerlagsanstaltBenziger
Benziger
feln. - Verlagsanstalt
&
Co, Einsiedeln-Zurich,
Einsiedeln-Zurich, 1948,
& Co,
20
13 cm, 114 +
20 x 13
+ 48 blz.
Rusland
in het
hetcentrum
centrum
Rusland staat
staat wél in
van
de belangstelling;
belangstellingj de
de grootheid
grootheid
van de
van
en kunstverleden
kunstverleden
van 'zijn
' zijn cuItuurcultuur- en
blijft
echter zo
zo goed
goed als
alsonbekend.
onbekend.
blijft echter
Voor
de grote
grote werken
werken van
van een
een
Voor wie
wie de
Grabar,
en Wulff
Wulff
Grabar, Alpatov,
Alpatov, Brunov
Brunov en
niet
kan bereiken,
bereiken, geeft
geeft Von
Von MatMatniet kan
they,
die zelf
zelf lang
lang in
inRusland
Rusland ververthey, die
bleef en er
er de
de kunst
kunst van
van dichtbij
dichtbij leerleerde
kennen, ons
ons hier
hier een
een beknopt
beknopt
de kennen,
overzicht. Geen
Geen vlot
vlot „leesboek",
"leesboek", maar
maar
een knappe
knappe studie.
studie. Hij
Hij beschrijft
beschrijft ons
ons
niet alleen
alleen de
deverschillende
verschillende werken,
werken,
maar geeft
ook aan
aan de
de hand
hand van
van deze
deze
geeft ook
de
eigen stijl-evolutie
stijl-evolutie van
van de
de RusRusde eigen
sische kunst, zo
zo verschillend
verschillend vvan
an onze
Westerse.
Hoewel
boek voorzien
voorzien is van
van
Hoewel het
het boek
85
beklaagt S.
S. zich
zich
85 buitentekstplaten, beklaagt
er
over, dat
dat hij
hij de
de lezer
lezer niet
niet meer
meer
er over,
illustraties kon
kon bieden:
bieden: en
en inderdaad
inderdaad
zijn
nog te
te weinig.
weinig. Vooraleer
Vooraleer de
de
zijn er
er nog
lezer
de beschrijving
beschrijving van
een bebelezer de
van een
paald
kunstwerk kan
volgen, moet
moet
paald kunstwerk
kan volgen,
hij
trekken er van
hij minstens
minstens de
de grote
grote trekken
voor
in zijn
zijn geheugen
geheugen hebhebvoor ogen
ogen of in
ben,
de Russische
Russische kunst
kunst bij
bij
ben, wat voor de

onze lezers
an worden
onze
lezers nauwelijks
nauwelijks k
kan
worden
verondersteld.
verondersteld.
A. Deblaere
Deblaere

Just HAVELAAR, Vincent van
van Gogh.
-- Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1948,
38 blz.,
1948, 38
buitentekstplaten, waarvan 4
4
44 buitentekstplaten,
kleur, 26
26 x 19,5
in kleur,
19,5 cm.
Deze vijfde
Deze
vijfde druk
druk spreekt
spreekt op
op zichzichzelf reeds
reeds voor
voor het
het verdiende
verdiende succes
succes
van J.
J. Havelaars
Havelaars essay.
essay. Geen
Geen tweede
tweede
kon als hij,
kon
hij, in
in een
een schitterende
schitterende taal,
taal,
zwaar
ernst en
en doorleefde
doorleefde ervaervazwaar aan ernst
ring, ons
ring,
ons laten
laten doordringen
doordringen tot het
het
grootse
tragische mysterie
mysterie vvan
grootse en
en tragische
an
de mens en kunstenaar van Gogh. demnskutarvGogh.
elke zin van
Elke bladzijde,
bladzijde, elke
van dit
dit boek,
boek,
verdient overweging
verdient
overweging en
en bezinning;
bezinningj
want met
want
met diepe
diepe sympathie
sympathie en
en opoprechtheid voert
voert het
het ons
rechtheid
ons binnen
binnen tot
tot
in de
in
de kern
kern van
van Van
Van Goghs
Goghs wezen
wezen
van deze
van
deze „hartstochtelijk,
"hartstochtelijk, hevig
hevig en
en
groot levende";
levende" j in
in dit
dit leven,
leven, dat
dat „is
"is
geleefd in
in deemoed,
in ernst
geleefd
deemoed, in
ernst en
en in
in
offervaardigheid". Een
Een document
offervaardigheid".
document
humain dat
dat getuigenis
getuigenis aflegt van een
humain
een
grootheid, in
in contact
grootheid,
contact waarmee
waarmee ook
ook
onze
kleinheid groeien moet.
moet.
onze kleinheid
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Prof. Dr
J. De
De WAELE
WAELE en J.
J. De
De
Prof.
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bij elke
elke plaat
plaat een
een korte
korte uitleg
uitleg de
de
bij
aandacht
op het
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te geven.
geven. Over
Over de
demoeilijke
moeilijke
rieën
kwestie
van
het ontstaan
ontstaan der
der chrischriskwestie v
an het
telijke basiliek b.v.
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met kennis
kennis
ter hand;
en piëteit
piëteit wil
wil verdiepen
verdiepen in
in het
het ververen
leden der
in het
het aanaander Heilige Stad, en, in
schouwen
oude resten
schouwen van
van de
de oude
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terugvinden, heeft
heeft
hele Roomse
hier een
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en
stelling —
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de oude martelaarsgraven, naar de
grote kerken en basilieken v an latere tijden; telkens geven zij het ontstaan en de geschiedenis a an, de
kunstwaarde en de betekenis in het
leven der Kerk. Talrijke kaarten, reproducties en grondplannen van oude
heiligdommen helpen de lezer. Wie
werkelijk Rome met het vrome gemoed van een Middeleeuwse pelgrim

en met de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de moderne mens
bezoeken wil, heeft hier het boek gevonden. Iets dergelijks bestaat in
geen enkele taal. En is hij bij zijn
bezoek werkelijk haastig, dan zal
de annexe „Rome chrétienne et profane en cinq jours" (60 blz.) hem
uitstekende diensten bewijzen.
M. Dierickx

GESCHIEDENIS
Dr B. van BILSEN O.F.M. Het Schisma van Utrecht. Batavia-Sacra.
-- Het Spectrum, Utrecht-Brussel, 1949, 190 blz., met 16 fotoillustraties, f 4,25.
Dit boekje, het negende deel van de
bekende reeks Batavia Sacra, geeft
een beknopt maar goed overzicht van
het Utrechtse Schisma in zijn ontstaan, ontwikkeling en algehele verzwakking, al beschikt de geleerde
schrijver niet over een fraaie stijl.
Hij treedt allereerst als kerkelijk
rechtsgeleerde op, zodat bel angrijke
personen, die het Jansenisme krachtig bestreden hebben, niet worden
genoemd. Zo mis ik b.v. de Augustijn
en Leuvense hoogleraar pater Désirant, die in de strijd tegen Codde
groot gezag te Rome had en de Minderbroeder Louis Hennepin krijgt
slechts enige regels. Is het Breve Memoriale van Louis Doucin S.J. ? Ik
meen tot dusverre dat het een navolging is van Doucins Mémorial
Abrégé. Codde meende, dat de al te
heftige pastoor A. van Wijck de
schrijver was, bijgestaan door de
Goudse Franciscaan Maille en enige
Jezuieten. In enkele brieven klaagde
hij over dit „pamflet" door de genoemde personen geschreven. Bovendien
zijn er nog twee Memorialia tegen
Godde gericht, zoals uit het rijke Archief der Oud Bisschoppelijke Cleresie blijkt. Dit archief is door Pater
van Bilsen echter niet geraadpleegd
Over de pogingen tot het herstel
der kerkelijke hiërarchie onder Koning Willem I en zijn houding, alsook die van De Pélichy tegenover de
Jan senisten had ik graag verwezen
gezien naar archiefstukken. De
schrijver put uit Albers, Kleyntjens
en andere bekende auteurs, zodat wij
eigenlijk niets nieuws vernemen en

anderen verder dienen te vorsen. Hij
geeft een duidelijk en goed overzicht,
maar meer niet.
Terecht wijst hij op de steeds grotere afwending van de Katholieke
Leer, welke wij bij de z.g. Oud-Katholieken bespeuren. Zullen zij, als de
Capucijn en vriend van Codde, pater
Cyprianus, tenslotte via het Jansenisme bij een of andere vorm van
het Protest antisme belanden?
Zo dit gebeurt, behoeft men niet
verbaasd te staan, want zij werken
steeds meer met allerlei niet-Katholieke secten samen en sympathiseren
met de Oecumenische Beweging onzer Protestantse broeders.
Mr D. van Deurne

Jhr R. GROENINCX Van ZOELEN,
Leopold III. Opperbevelhebber,
Staatsman, Diplomaat. -- Lannoo, Tielt, 61 pp., 25 Fr.
Het wekt verwondering, dat de
grote staatsman W. Churchill op 4
Juni 1940 Koning Leopold III heeft
belasterd, en nog meer, dat hij deze
laster in zijn Mémoires heeft gehandhaafd. Deze brochure brengt de oplossing van het raadsel. Aan de hand
van weinig bekende diplomatieke
stukken, door de Portugezen, de Russen en de weduwe van admiraal
Keyes uitgegeven, toont de Noordnederlandse auteur aan, dat Leopold
III zich Engeland tot vijand maakte,
toen hij in Jan. 1940 en weer in Jan.
1944 de integriteit en het behoud van
Belgisch Kongo eiste. Ondanks de
gewrongen stijl en zwakke compositie, is dit een zeer interessante
brochure.
•

M. Dierickx
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ten
Dr G.
S.J. J.
J. G.
G. Ie
le Sage ten
Broek en de
de eerste faze
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blz.
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hebben
een volledige
volledige biobiohebben zijn
zijn ideaal,
ideaal, een
grafie
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bloedige ververEr waren
volging en
en martelaarschap,
martelaarschap, die
die ten
ten
volging
onzent niet
niet voorkwamen.
voorkwamen. Er
Er waren
waren
onzent
echter ook
ook meermalen
meermalentijdperken,
tijdperken,
echter
waarin de
de Katholieken,
Katholieken, vooral
vooral die
die
waarin
de adellijke
adellijke stand,
stand, een
een rol
rol speelspeelvan de
het hofhof- en
en het
hetopenbare
openbare leven,
leven,
den in het
die hier
hier ondenkbaar
ondenkbaar zou
zou zijn.
zijn. Ook
Ook
die
de
Engelse Katholieken
Katholieken hebben
hebben hun
hun
de Engelse
onderlinge verschillen
geonderlinge
verschillen en
en twisten gehad, zonder
zonder dat dit op
op een
een scheuring
scheuring
had,
uitliep. De emancipatie
emancipatie heeft in
in EnEnuitliep.
geland een
een andere
andere weg gevolgd
gevolgd dan
dan
geland
Nederland en heeft
heeft zich
zichmoeilijker
moeilijker
in Nederland
kunnen doorzetten. Het
Het numerieke
numerieke en
en
culturele
verschil met
met de
de heersende
heersende
culturele verschil
Kerk,
verdeelde zienswijze
zienswijze in de
de
Kerk, de verdeelde
hiërarchie waren
te overwinoverwinhiërarchie
waren lastig te
Uit alles
alles blijkt
blijkt echter,
echter,
nen beletselen. Uit
dat het
het Katholicisme
Katholicisme in
in alle
alle rangen
rangen
dat
en
standen zo
zo diep
diep geworteld
geworteld was,
was,
en standen
dat
een definitieve
definitieve uitroeiing
uitroeiing wel
wel
dat een
moest mislukken.
mislukken. Door
Door een
een pakkenpakkende karakterbeschrijving,
karakterbeschrijving, door
indoor de inlassing van ,markante
bijzonderheden
- markante bijzonderheden
weet
de schrijver
schrijver tot
het einde
einde toe
toe
weet de
tot het
de
spanning gaande
gaande te
te houden.
houden. Wie
Wie
de spanning
met een
een doorlopende
doorlopende geschiedenis vvan
an
het Katholicisme in Engeland wensthetKaolicsmnEgdwet
kennis
maken, zal
zal door
door de
de lezing
lezing
kennis te maken,
van dit boek
boek niet
niet bedrogen
bedrogen uitkomen.
uitkomen.
Integendeel.
K.
J. D.
D.
K. J.

Jacques-Robert
forJacques-Robert LECONTE,
LECONTE, La
La formation historique de l'armée
I'armée beibeIge.
Les officiers étrangers
au
étrangers au
ge. Les
service
la Belgique
Belgique (1830(1830service de
de la
Léon Van
1835). Préface
de M. Léon
Van
Préface de
der
Essen. Reeks
Reeks „Evénements
"Evénements
der Essen.
et personnages
personnages de
de notre
notre histoire
histoire
nationale
(Anciens Pays-Bas et
nationale (Anciens
Belgique)".
Editions UniverUniverBelgique) ".- - Editions
sitaires, Brussel-Parijs,
1949,
Brussel -Parijs, 1949,
XXIX-277 pp., 12
buitentekst12 buitentekst
platen, Fr. 150.
-platen,Fr.
Dit
waarvan de
de titel
titel niet
niet
Dit boek
boek -- waarvan
volledig
zal voor
voor vele
vele
volledig geslaagd
geslaagdisis --- zal

Belgen een
een revelatie
revelatie zijn.
zijn. In
In een
een eereerste hoofdstuk
hoofdstuk (pp.
(pp. 1-67)
1-67) zet
zet de
de auaude invloed
invloed van
van de
de vreemdelingen
vreemdelingen
teur de
op het
het ontstaan
ontstaan en
en het
hetverloop
verloop der
der
op
Belgische Omwenteling
Omwenteling in
in 1830-31
1830-31
Belgische
uiteen. Hieruit
Hieruit blijkt
blijkt zonneklaar,
zonneklaar, dat
dat
het oproer
oproer sinds
sinds lang
lang door
door Franse
Franse
was voorbereid
voorbereid met
met het
'het doel
doel
agenten was
het voor
voor Frankrijk
Frankrijk vernederend
vernederend ververdrag van
van Weenen
Weenen in
in 1815
1815 ongedaan
ongedaan
drag
te maken en de Zuidelijke Nederlan-temakndZuiljeNranden
den bij
bij „la
"la mère
mère patrie"
patrie" in
in te
telijven.
lijven.
De Septemberdagen
Septemberdagen hadden
hadden de BelBelgen
gen overmoedig
overmoedig gemaakt,
gemaakt, maar
maar de
de
„Tiendaagse
an Aug.
"Tiendaagse Veldtocht"
Veldtocht" vvan
Aug.
1831
te goed
goed de
de
1831 toonde
toonde maar
maaral
al te
zwakheid van
het Belgische
Belgische leger:
leger:
zwakheid
van het
geen officieren en geen tucht. Doorgenoficr tuh.Do
de weigering
weigering van
van Koning
Koning Willem
Willem I
de
om zich aan
aan de
de Conferentie
Conferentie van
van LonLononderwerpen, bleef de
de oorlogsoorlogsden te onderwerpen,
toestand
toestand tot
tot 1839
1839'voortduren.
voortduren. Aan
Aan
Koning Leopold
de eer
eer toe,
toe,
Koning
LeopoldI I komt
komt de
de
de kortzichtige
kortzichtige en
enchauvinistische
chauvinistische
drijverijender
der Belgische
Belgische politici
drijverijen
politici te
te
hebben overwonnen
en, ddank
ank zij
hebben
overwonnen en,
zij
hoofdzakelijk Franse
Franse officieren,
hoofdzakelijk
officieren, een
een
echt Belgisch
Belgisch leger,
leger, die
die naam
naam waarwaardig,
hebben gevormd.
gevormd. Hst.
(pp.
dig, te hebben
Hst. II (pp.
69-180)
handelt over
de Franse
Franse offioffi69-180) handelt
over de
cieren, die in 1840-'41
cieren,
1840-'41 meest alle
alle werwerden ontslagen,
en Hst.
Hst. III
den
ontslagen, en
III (pp.
(pp. 181181235) over
235)
over de
de Poolse
Poolse en
en andere
andere vreemvreemde officieren. Het bondig
bondig résumé
résumé (pp.
(pp.
237-256)
nog eens
eens de
de nadruk
nadruk op
op
237-256) legt nog
de verdiensten
de
verdiensten van
van Koning
Koning Leopold
Leopold
I, die,
I,
die, door
door België
België een flink
flink leger
leger te
te
schenken, dit
dit land
schenken,
land voor
voor oorlog
oorlog en
en
voor
opslorping door
door Frankrijk
Frankrijk wist
voor opslorping
te behoeden.
behoeden.
M. Dierickx
M.

Antwerpiensia 1948.
Floris PRIMS. Aintwerpiensia
1948.
De Vlijt,
De
Vlijt, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949,
351 pp.,
pp., Fr.
Fr. 125.
125.
351
-

De onvermoeibare
De
onvermoeibare Antwerpse
Antwerpse ereerestadsarchivaris bundelt
stadsarchivaris
bundelt hier 56 korte
korte
artikels met allerlei
artikels
allerlei wetenswaardigwetenswaardigan
heden over
over het
het groot
heden
groot verleden
verleden v
van
de bloeiende Scheldestad. Voor de debloinSchstad.Vore
Sinjoren
een genoegen
genoegen zijn
Sinjoren moet
moet het een
hierin
grasduinen.
hierin te grasduinen.
M. Dierickx
M.
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SOCIOLOGIE EN ECONOMIE
Herstel en Nieuwbouw. Verslag der
XXXe Sociale Week, Leuven,
1948. - A. C. W., Brussel, 1949,
207 pp., Frs 75.
De Verslagen die ons hier aangeboden worden munten uit door zakelijkheid en degelijkheid. Ze behandelen vraagstukken van algemene
aard, die iedereen moeten interesseren, zoals: Volkscultuur en Volksopvoeding (Z. E. H. De Smet) , De
economische Structuur van België
(Prof. Dr R. Vandeputte) , De Ombouw van het Kapitalisme (Dr R.
Hulpiau) , De Grondslagen van de sociale veiligheid (Z. E. H. Kan. A.
Janssen) . De laatste twee studies
zullen velen helpen zich duidelijk rekenschap te geven van de leidende
beginselen, die deze twee vraagstukken, die tegenwoordig in het middelpunt der belangstelling staan en
meermaals aanleiding geven tot eenzijdige oordelen, moeten beheersen.
K. du Bois
Paul MAHIEU, De administratieve
Organisatie der Onderneming. Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie, III, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1948, 267 pp.
Dit werk is op de eerste plaats
bedoeld voor de vorming van bedrijfsleiders. Het behandelt in een
eerste hoofdstuk de organisatie van
het kantoorwerk, om daarna in nadere bijzonderheden te treden over
het secretariaat, de correspondentie,
de boekhouding, de juridische zaken,
het studiebureau, de controle. Alles
wordt duidelijk, methodisch en met
bijna angstvallige nauwkeurigheid
uiteengezet.
K. du Bois
X. X. X. België in 1948. - De Gids
op maatschappelijk Gebied,
Maart-April 1949, p. 251-520,
Frs 75, (Arbeidspers, Brussel,
p.c.r. 83701).
De Gids bood aan haar abonnés
een aangename verrassing in de
vorm van een dubbel nummer, dat
uitgroeide tot een lijvig boekdeel en

een overzicht geeft v an België in
1948: godsdienstig, economisch, sociaal en politiek. We mochten verwachten dat de economische en sociale aspecten hier het leeuwenaandeel zouden krijgen: het Overzicht
van het economisch Leven beslaat,
met een studie over de Demographische Toestand 10 hoofdstukken (pp.
275-418) ; over het Wel en Wee uit
het Sociaal Leven worden we omstandig door dr. R. Hulpiau ingelicht (pp. 419-466) .
De Gids stelt zich, althans sedert
de laatste jaren tot taak in wijde
kringen belangstelling te wekken
voor het maatschappelijke leven en
te laten uitkomen welke eisen de
christelijke levensopvatting op dat
gebied stelt. Ook deze publicatie
streeft dat doel na en bereikt het op
een wijze, die én de redacteurs en de
aangeworven eerste-rangs medewerkers tot eer strekt. Al wie, zonder
een specialist te zijn, verlangt naar
een uitvoerig en verantwoord overzicht van ons economisch en sociaal
leven, vindt hier zijn gading. Moge
dit nummer wijd verspreid worden
en bij zijn lezers de waardering oogsten, die het ten volle verdient.
K. du Bois
Prof. Dr PIN.. STEN, De Tuinbouweconomie in België. - Leuvense Bijdragen tot de Rechtsen Staatswetenschappen, Standaard-Boekhandel, Anwerpen,
1949, 123 pp., Frs 85.
Prof. Pinxten bieds ons hier een
zeer gedetailleerde beschrijving aan
van onze tuinbouw, die velen zal interesseren. Die beschrijving is voor
hem echter een uitgangspunt : hij
wil doen uitkomen welke eisen onze
tuinbouw stelt, wat er geschieden
moet om hem tot hogere bloei op te
voeren, en vooral wat vereist wordt
om hem in een nabije toekomst grote
moeilijkheden te besparen. Want een
ernstige inspanning is dringend nodig. Deze inspanning mag niet alleen
van de betrokkenen uitgaan, ook de
staatsmacht moet hier hare taak
vervullen: „in het bestel van de na
tionale volkshuishouding en van de
internationale ruileconomie is een
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door de overheid georiënteerde landen tuinbouweconomie te verkiezen
boven een teugelloze vrijheid". Dit
staatsingrijpen, door Prof. Pinxten
voorgestaan, eist een kentering in
onze economische politiek, die niet
onverdeeld aller instemming zal dragen. Een nuchter beschouwen v an

de beweegredenen die de S. er toe
aanzetten om aan de vrijheid der
concurrenten perken te stellen en de
jammervolle zorgeloosheid der producenten te verhinderen, zal, hopen
wij, van overdreven economisch liberalisme doen afzien.
K. du Bois

ROMANS EN VERTELLINGEN
G. W. van VIERSEN TRIP, De gelaarsde Hat. Vertelling van een
merkwaardige strafzaak. -- H.
Leopolds Uitgeversmij. Den
Haag, 1949, 138 pp., f 4,50.
Hebt u ooit kunnen vermoeden, dat
de Markies van Carabas een ontzettende oplichter zou kunnen zijn?
Lees dan dit boekje en huiver. Maar
wees gerust, het loopt goed af en intussen hebt u genoten van fijne humor en een goedmoedige hekeling
van taal en stijl der rechtspleging.
B. v. M.
F. BORDEWIJK, Het Eiberschild. -Uitg. Nijgh en van Ditmar N. V.,
Rotterdam, 's Gravenhage, 1949,
286 pp., geb. f 5,90.
Het Eiberschild is het wapen van
Den Haag, de stad waarin deze korte
verhalen spelen.
Gedeeltelijk zijn ze gehouden in de
trant van de ,,F antastische Vertellingen", gedeeltelijk zijn ze meer realistisch, al dient men dit woord niet
te verstaan in de geijkte betekenis,
die het in de . literatuur heeft. Realist in de zin van fotograaf van het
dagelijks leven is Bordewijk nooit.
Het gaat bij hem om het karakter
der dingen, niet om hun uiterlijke
verschijning.
Hij heeft er plezier in om een
schijnbaar eenvoudige maar in werkelijkheid uiterst geraffineerde stijl
te schrijven, die dor en stroef aandoet, maar waarmee hij raak en zuiver weet te zeggen, wat hij bedoelt.
Men krijgt de indruk, dat het schrijven voor hem meer spel is dan een
uiting van bevlogenheid. Hij experimenteert met zijn personen als een
naturalist. Maar hij is geen naturalist. Hij tekent bizarre karakters in
een bizarre omgeving. Zijn helden

staan buiten het leven, althans zij
houden ons niet de spiegel voor,
waarin wij onszelf met deugden en
gebreken herkennen. • Daarom zijn
Bordewijks boeken meer knap dan
levenswarm.
Het best is hij, als hij het oude,
onbekende Den Haag tekent. Dan
voelen we onder de beheerste zinnen
iets gloeien van liefde voor de oude
stad. Hij leidt ons door de achterbuurtjes en stille wijken, waar hij
een sfeer schept van geestelijke ontreddering die slechts lichtelijk gezuiverd wordt door de nauwelijks uitgesproken maar onmiskenbare humor,
waardoor de „knappe" schrijver zijn
overigens zorgvuldig verborgen gehouden hartelijkheid verraadt.
Het Eiberschild is weer zo'n wonderlijke mengeling v an zakelijkheid
en romantiek, waardoor Bordewijk
zijn eigen plaats heeft in de literatuur van onze dagen.
Bern. van Meurs
Lloyd C. DOUGLAS, Geef het leven
een kans. Uit het Engels door
C. Kroesen. - J. Philip Krusemans Uitgeversmij N. V., Den
Haag, 1949, 292 pp., f 4,65 en
f 5,90.
De bewonderaars van „Het groene
licht" zullen in deze nieuwe roman
van Douglas dezelfde hoofdfiguur
Dean Harcourt, tegen dezelfde achtergrond, de kathedraal van Chicago,
terugvinden. Deze wijze en vrome
man is geestig en geenszins oppervlakkig. Zijn wijze woorden, zowel in
de preek als in persoonlijk onderhoud
doen ontzaglijk veel goed.
Er worden in dit boek echte karakters getekend, er wordt aardig verteld en tevens is de inhoud waarlijk
nobel en verheffend. We bevelen het
boek gaarne aan.
J. W. K.
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Jacques SCHREURS
Jacques
SCHREURS M.S.C.,
M.S.C., Kleine
Kleine
Vertellingen. - De
Vertellingen.
DeBoekerij,
Boekerij,
Baarn, 1949,
1949, 136
136 pp.,
pp., geb.
geb. ff 4,90.
Baarn,
4,90.
In trant
In
trant en
en stijl
stijl doen
doen deze
deze vertelvertellingen denken
lingen
denken aan de
de „Herinneringen
"Herinneringen
van een dommen Jongen"
Jongen" van Arthur
Arthur
v an Schendel.
Maar de
de sfeer
van
Schendel. Maar
sfeer is
is ananders: simpeler,
simpeler, meer
meer in
in de
de geest van
ders:
van
het volksverhaal
het
volksverhaal en
en sprookje.
sprookje. De
De
waarde der
waarde
der onderscheiden
onderscheiden verhalen
verhalen
en gedichten
en
gedichten is ongelijk,
ongelijk, maar
maar alles
alles
bij elkaar
bij
elkaar vormen
vormen ze een
een verzameverzameling, die
ling,
die gelezen
gelezen kan
kan worden.
worden.
Be rn . van
Bern.
van Meurs
Meurs
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Rustig,
sentiRustig, zonder
zonder sensatie
sensatie of
of sentimentaliteit,
de geschiedenis
geschiedenis
mentaliteit, wordt
wordt de
verhaald.
Geen somberheid,
somberheid, maar
maar
verhaald. Geen
een
rustig vertrouwen
vertrouwen in
de toetoeeen rustig
in de
komst:
is de
de stemming,
stemming, waarwaarkomst: dat
dat is
mee
deze jongelui
jongelui het
leven tegetegemee deze
het leven
moet
gaan. Het
Het religieuze
religieuze element
element
moet gaan.
speelt
een ondergeschikte
ondergeschikte rol
het
speelt een
rol in
in het
verhaal,
blijft op
op de
de achterachterverhaal, of
of liever blijft
grond
de invloed
invloed ervan
ervan wordt
wordt
grond en
en de
meer
dan uitdrukkelijk
uitdrukkelijk
meer gesuggereerd dan
vermeld.
Een
boek voor
voor rijpere
rijpere lezers.
lezers.
Een boek
Bern.
van Meurs
Meurs
Be rn . van
Jehan
Caféé Øe
die Wae
WaeJehan KUYPERS, Zot Caf
relt.
-- Uitg.
Uitg.Veldeke,
Veldeke, Maasrelt. -tricht,
1949, 103
103 pp.,
pp., geb. ff 5,90.
tricht, 1949,

-

Dick OUWENDIJK,
OUWENDIJK, De
De Man,
Man, die
die God
God
C. H.
H. Winants, Heerlen,
werd. - C.
Heerlen,
1949, 148 pp.
1949,
pp.
-

Een onbenullig
Een
onbenullig mannetje
mannetje wordt
wordt
zich, in een
zich,
een dronken
dronken bui,
bui, bewust, van
van
een soort
soort „profetische"
"profetische" roeping.
roeping. DerDerhalve stelt hij
an kzinnig aan
halve
hij zich
zich kr
krankzinnig
aan
en als een hartpatiënt toevallig sterft
sterft
op het
op
het ogenblik,
ogenblik, dat
dat de
de profeet
profeet
„sterf" tegen hem zegt, ontdekt
"sterf"
ontdekt onze
onze
held tot zijn
held
zijn schrik,
schrik, dat
dat hij
hij God
God is.
is.
Het is
is een
eenonevenwichtig
onevenwichtig verhaal,
verhaal,
een lugubere
een
lugubere grappigheid,
grappigheid, die
die aan
aan
het slot
slot nog
nogdiepzinnig
diepzinnig wil
wilschijnen.
schijnen.
Het komieke
Het
komieke wordt
wordt nooit
nooit humorishumoristisch, omdat
de charge
charge te sterk is om
tisch,
omdat de
om
nog te
te kunnen
kunnen overtuigen.
overtuigen.
Ouwendijks
an t lijkt
Ouwendijks verteltr
verteltrant
lijkt ons
ons
hier
hier vlotter
vlotter en
en frisser
frisser dan
dan in
in zijn
zijn
serieus werk. Daardoor
Daardoor kan men
men het
het
boekje
boekje nog uitlezen
uitlezen ondanks
ondanks alle
alle bebezwaren;
dan legt men
zwaren; dan
men het
het ook
ook defidefinitief op
op zij.
zij.
B. v. M.

De
zeven hoofdzonden
hoofdzonden trekken
trekken
De zeven
rond
hebben geen succes
succes bij
bij Salia,
Salia,
rond en hebben
een
idioot mensje,
mensje, die
die hier
hier funfuneen half idioot
geert
als een,
een,overigens
overigensonnozele,
onnozele,
geert als
Job-figuur
strijd tussen
tussen God
God en
en
Job-figuur in
in de strijd
Satan.
Een
allegorie, die
die nauwelijks
nauwelijks een
een
Een allegorie,
verhaal
Men mist
mist de
de inspiratie,
inspiratie,
verhaal is.
is. Men
die
het cerebrale
cerebrale geheel
geheel aannemeaannemedie het
lijk
zou kunnen
kunnen maken.
maken. De
stijl is
is
lijk zou
De stijl
dor ondanks
ondanks de
de weelderige
weelderige beeldbeelddor
spraak.
Geen schijnbare
schijnbare humor
humor k
kan
spraak. Geen
an
ons de milde glimlach ontlokken, die onsdemilgachtoken,di
zachte spot
spot en
en diep
diep medelijden
medelijden tegetegezachte
lijk vertolkt.
vertolkt. Geen
Geen quasi-profetische
quasi-profetische
lijk
taal is
is in
in staat
staat ons
ons de
deindruk
indruk van
van
taal
wijsheid te geven, geen
geen apocalyptisch
apocalyptisch
wijsheid
décor
suggereert ons
ons een
eenbovennabovennadécor suggereert
werkelijkheid.
tuurlijke werkelijkheid.
Men heeft de
de indruk,
indruk, dat
dat de
de schrijschrijMen
hier niet
niet zichzelf
zichzelf is.
is.Minder
Minder philophilover hier
sopheren en
meer vertellen
vertellen zal
zal zijn
zijn
sopheren
en meer
werk ten
ten goede
goede komen.
komen.
werk
Bern. vvan
Meurs
Bern.
an Meurs

Per
Per NILSSON-TANNER,
NILSSON-TANNER, Nie
Niemand
mand
keert terug.
terug. Uit
Uit het
hetZweeds
Zweeds ververtaald door
door M.
M. J.
J. Molanus-StamMolanus-Stamperius.
perius. - De
DeNederl.
Nederl. Uitg.,
Uitg.,
Baa
rn , 1948,
Baarn,
1948, 289 blz., geb. ff 5,90.
5,90.

van IPENBURG,
IPENBURG, En
En toch
toch schijnt
schijnt
Rie van
zon. -- Urbi
Urbietetorbi,
orbi,AmsterAmsterde zon.
dam, 1948,
1948, 182
182 blz.,
blz., ff 4,25.
4,25.
dam,

Een
Een Zweeds
Zweeds boerendorp
boerendorp wordt
wordt
langzamerhand
de prooi
prooi van
van de
langzamerhand de
de inindustrie. De
De rijke
rijke boer
boer Niklas
Niklas ziet
zietzijn
zijn
bedrijf
en wordt
bedrijf ineenschrompelen
ineenschrompelen en
wordt
gedwongen
gedwongen zijn
zijn hoeve
hoeve te
teverkopen.
verkopen.
Hij
Hij bezwijkt
bezwijkt er aan.
aan. Intussen
Intussen speelt
speelt
zich
zich temidden
temidden van deze
deze sociale
sociale omomwenteling
wenteling de
de liefdesgeschiedenis
liefdesgeschiedenis af
af
van
van zijn
zijn dochter
dochter Vendla
VendIa en
en een
een arme
arme
jongen,
jongen, die
die van
vanboerenknecht
boerenknecht indusindustrie-arbeider
gewordenisis en
en in
trie-arbeider geworden
in de
de
industrie
industrie vooruitgaat,
vooruitgaat,

Herinnert uu zich nog
nog dat
dat gezellige
gezellige
Herinnert
genre familieromans
familieromans uit
de goede
goede
genre
uit de
oude tijd
tijd van de
de Katholieke
Katholieke IllustraIllustraoude
tie?? Hier
Hier hebt u
u er
er zo
zo een,
een, in
ingemogemotie
derniseerde vorm.
vorm. Een
Een populair
populair ververderniseerde
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De heldin van het verhaal, zelf
schrijfster, zegt ergens: „Het ontbreekt juist aan andere, ik bedoel
boeken voor het doorsnee-publiek".
Nu, en dit is nu zo'n boek. Het zal in

de geschiedenis der Nederl andse Letteren niet vereeuwigd worden, maar
het zal niet nalaten goed te doen in
volksbibliotheken.
B. v. M.

VARIA
Longinus DE MUNTER O. F. M.,
Portretfotografie en Kleinbeeld.
-- St. Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1949, 156 blz., Fr. 85.
Dat de Fotografie in het moderne
leven burgerrecht heeft verkregen,
en zelfs „tamquam auctoritatem habens" een woord kan meespreken
over waarheid en schoonheid, hoeft
niet meer bewezen te worden.
De waarde v an het kleinbeeld echter wordt nog niet zo algemeen aanvaard.
Hier komt nu P. De Munter met
een geestdriftig pleidooi voor het
kleinbeeld, en wel bepaald in de portretkunst, „het Heilige der Heiligen
van de Fotografie".
Als onderlegd technicus en ervaren
amateur bespreekt hij voor alle
portret-fotografen de beginselproblemen en de vele bij-kwesties (retouche, tegenlicht-opname, soft of
scherp, de handen in het portret) en
biedt zelfs, om ook praktisch te zijn,
een rijke garve aan v an beproefde
recepten.
Als fijn psycholoog en kunstenaar
geeft hij zo rake raadgevingen dat
we echt v an finesse mogen spreken.
Een keur van portretten illustreert
het boek: portretten v an kinderen,
van jongens en meisjes, van volwassenen en ouderen, alle met diep innerlijk leven.
L. De Smedt
J. MELKMAN, Israël, -- Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1949, 378 pp.
In de eerste vijftig bladzijden behandelt de schrijver het anti-semitisme, dat hij onuitroeibaar acht. Men
heeft zich nu eenmaal een beeld van
de „Jood" gevormd, dat door geen
feiten of statistieken te verwrikken
is: „het beeld van de Jood was eens
en voor altijd vastgelegd en de ontkerstening van de massa had zelfs
een ongunstig effect. Het Joodse

volk in ballingschap kan het antisemitisme nimmer ontlopen". Van
uit deze gedachte is het duidelijk, dat
het streven naar een eigen tehuis
opkwam. Na vele jaren van moeizaam streven, soms gesteund en
soms tegengewerkt door de politiek
der grote mogendheden, is eindelijk
het doel bereikt. In de volgende 300
bladzijden geeft de schrijver een uitvoerige uiteenzetting van het verloop en de peripetieën van deze Zionistische verwachtingen, die in de
staat „Israël" haar bekroning vonden. Onbevredigend in dit boek is,
dat van het probleem der H. Plaatsen
nergens gewag wordt gemaakt, of-.
schoon paus Pius XII, en ook anderen, op de belangrijkheid van een
voor de christenen gunstige oplossing met klem gewezen hebben. De
schrijver behoort zeker niet tot de
categorie der „gelovige" Joden, want
het verhaal van Jacobs strijd met de
onbekende simplificeert hij heel eenvoudig met de woorden: „De aartsvader Jacob ontving de naam Israël
als beloning voor zijn moedige strijd
tegen een vreemde macht, die hem
plotseling overviel".
K. J. D.
Dr W. G. N. van der SLEEN, ZuidAfrika. -- P. Vink, Antwerpen,
1948, 319 pp., Frs 150.
Wie Zuid-Afrika wil leren kennen,
leze dit boek. Al spreekt de auteur
soms wat scherp over de Zuid-Afrikaanse politiek van het Britse Imperium, al verdoezelt hij (hoe objectief hij hierin overigens ook tracht
te zijn) enigszins de mensonwaardige
toestanden van de inboorlingen, toch
blijft het boek boeien tot de laatste
bladzijde. Economie, geschiedenis,
poëzie, het naturrellenvraagstuk, onderwijs, sociale problemen, mijnbouw, immigratie, fauna en flora,
land en zee: alles wat in de Unie interesseren kan, weet S. op vlotte en
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boeiende wijze, speels soms, maar
met onmiskenbare bevoegdheid te
vertellen. En wat vooral in dit mooi
geïllustreerd boek bevalt: het is de
warme sympathie van de S. voor dat
stoere broedervolk en zijn grote figuren. Daarom vergeven we hem
graag zijn onverholen, maar toch
enigszins objectief gehouden en beheerste partijdigheid.
A. Boone
Leon CEUNEN, Kongo, onze Kolonie.
Ontdekking, verovering, groei Standaard-Boekhandel, 1946, 186
pp., Frs. 105 en 120.
Oorspronkelijke Nederlandse werken die ons volk Kongo doen kennen
en waarderen zijn al te zeldzaam.
Des te verdienstelijker is de poging
van Leon Ceunen, die dat doel bereikt. Zijn boek is zeer leesbaar en
leerrijk, aangenaam om te lezen
dank zij de verzorgde presentatie,
het mooi papier en de keurige illustraties. In één woord, ondanks al de
gebreken, eigen aan dat genre, een
goed vulgarisatiewerk.
J. Van Wing
Het morele en juridische aspect van
de repressie. - Uitgegeven door
Hernieuwen-Uitgaven, Roeselaere, in opdracht v an het Mannenverbond voor Katholieke Actie in
het Bisdom Brugge.
Deze brochure werd met kennis
van zaken opgesteld in een oprechte
en doelbewuste wil om verzoening en
vrede te stichten in ons land. De toon
is sereen en bescheiden, voor sommigen wellicht al te bescheiden. Het
doel is ook niet te overtuigen door
betoog en gevoel, maar bij elke mens
van goede wil die zedelijke katharsis te bewerken, waarin alleen een
verantwoord zedelijk oordelen en
handelen kan wortelen.
Op een concreet gehouden morele
beginselverklaring volgt een nauwgezet toetsen van heel de wetgeving
voor de repressie op haar grondwettelijke en morele rechtvaardigheid.
In de vorm van besluit worden de
voornaamste „schaduwkanten" samengevat, en enkele suggesties gedaan voor onmiddellijke actie.
P. Fransen
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Sven HEDIN. Mijn leven alp ontdekker. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 511
blz., ing. Fr. 110, geb. Fr. 140.
Dit boek bezet een waardige plaats
in de reeks „De Zilveren Karveel",
onmiddellijk na het relaas van Columbus' grote ontdekkingsreis.
De auteur verhaalt zijn leven op
verrassende en eenvoudige wijze. Onafgebroken volgen we zijn karavaan
op de vele tochten door de woestijnen van Midden-Azië, de hoogvlakten
van Tibet en de ijzige berggebieden
van de Transhimalaia. Met nooit afnemende bel angstelling zien we de
woeste natuur, zoals een blanke ze
voor het eerst zag, leven we mee met
zeden, gebruiken en godsdienst van
arme volkeren, die toch reeds sinds
duizenden jaren een interessante kultuur bezitten. Wanneer de schrijver
op het einde bescheiden van ons afscheid neemt, d an weten we niet wat
we het meest bewonderen: zijn
grootmenselijkheid, waarin goedheid
en wilskracht tot één harmonieus levensgevoelen zijn samengegroeid, of
de ontzaglijke wetenschappelijke
prestatie, die voor ons een deel van
de wereld - groter d an Europa heeft bekend gemaakt en gewonnen.
A. Huyghe

Tom BOUWS, Het Boek van de
Spoorwegen. -- De Fontein,
Utrecht, 1948, 219 blz.
Schrijver, die voor het bewerken
van dit boek zelf 2 1/2 jaar onafgebroken het bedrijf van de Nederlandse Spoorwegen bestudeerd heeft,
laat als hoofdfiguur optreden een ongeneeslijk zieke jongen, Peter Hooft.
Uit de kring van zijn lagere-schoolmakkers, die intussen in allerlei richtingen zijn uiteengegaan, Gymnasium, H. B. S. of Ambachtschool,
vormt hij groepjes, die ieder op de
beurt een onderdeel van het grote
spoorwegbedrijf gaan bekijken en na
afloop aan de club daarover hun bevindingen vertellen.
Zo ontstaat een serie van détailonderwerpen, maar op vlotte en onderhoudende wijze gebonden tot een
fris en origineel geheel, aantrekkelijk
omdat het naast de technische ook
de organisatorische, economische en
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sociale zijde van deze onderneming
doet kennen. Door zijn veelzijdigheid
zal het boek daarom ook welkom
zijn bij minder technisch-voelende
jongelui.
H. Hoeck
J. De BROUWER, Geschiedenis van
Hofstade (V1.) . — Drukkerij
Sacré, Merchtem, 1949, 176 pp.
en 50 pp. buitentekstplaten, Fr.
150.
In dit luxueus uitgegeven boek
heeft de ijverige onderpastoor E. H.
J. De Brouwer een menigte interessante gegevens samengebracht over
de geschiedenis van het Oostvlaams
dorp Hofstade : de vondst v an een
massa Romeins vaatwerk uit de eerste eeuw na Christus, het kerkelijk
en politiek bestuur, de org anisatie
van de ziel- en armenzorg, de economische ontwikkeling, het geloofsleven en het onderwijs. Er zijn uitvoerige lijsten bij van de pastoors en
onderpastoors, van de burgemeesters
en schepenen, ook lijsten v an de
geestelijken en kloosterzusters op
Hofstade geboren, en dit alles rijkelijk met 50 bladzijden buitentekstplaten verlucht. Werkelijk een mijn
van gegevens die vele historici zullen
interesseren. De Hofstadenaren, voor
wie het boek op de eerste plaats is
geschreven, hadden wellicht een meer
vertellende en beschrijvende trant
verkozen en wat minder droge opsommingen
M. Dierickx
Hilarion
THANS, Minderbroeder,
Verduistering. — Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen,
1949,
421 blz., Fr. 60.
Na de voorgaande oorlog schreef
Pater Hilarion Mijn oorlog; dit nieuwe boek mag eveneens zo heten. Hij
bracht de beroerde Meidagen van '40
in Limburg door, bij de Maas en het
Albert-Kanaal; daar leefde hij de eerste Duitse overrompeling mee, de
eerste Belgische weerst and, de eerste

gevechten, verwoestingen, wreedheden en verraad.
Het boek getuigt van heel veel talent, bonhomie, gezond verstand,
koelbloedigheid, ja heldhaftigheid.
Iets van zulk een oorlog hebben wij
allen gekend; maar niemand van ons
kan het zo vertellen. Bepaalde episoden daarbij, niet het minst het relaas omtrent de brug te Vroenhoven,
hebben een niet te onderschatten documentaire waarde.
Em. Janssen

A. BEAUJEAN. Dictionaire de in
langue frangaise. Abrégé du
Dictionnaire de E. Littré de
l'Académie frangaise. — Nouvelle édition, Editions Universitaires s. a., 1294 blz.
Wij achten het heel verdienstelijk
en nuttig het klassieke, nog steeds
gezaghebbende Franse taalwoordenboek, zij het nog verkort, weer uit te
geven. Het nieuwe werk is niet een
verklarend woordenboek van de moderne Franse taal; maar wie ze zuiver wil spreken of schrijven kan zulk
instrument, dat het traditionele
Frans voorstelt gelijk het zich in de
negentiende eeuw had gevormd,
geenszins ontberen.
E. J.

GcETHE, Egmond en Oranje, Egmond en Alva. Twee dialogen uit
de „Egmond" van Goethe. —
Wereldbibliotheek-Verenig., Amsterdam, Antwerpen. 1949, 31 bl.
In een getrouwe, soms ietwat
stroeve vertaling, biedt de Wereldbibliotheek aan haar leden deze twee
dialogen uit de Egmond van Goethe
als Pinksterpremie aan. Dit kleine
boekje, met zijn fijnzinnige illustratie en zo keurig voorkomen, kan wel
op de grote verdienste aanspraak
maken, dat het de lezer zal aanzetten opnieuw Gcethe's tekst zelf te
lezen.
A. Boone
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activiteit
rust. van
van stilstand
stilstand en
enplotselinge
plotselingevooruitgang,
vooruitgang. van
van
activiteit en
en van rust,
stijging en van verval.
stijging
verval. Het
Het rhythme
rhythme van
van het
het individuele
individuele leven
leven wordt
wordt
meegesleept
v~m de
de geschiedenis,
geschiedenis. en
ende
desamensamen~
meegesleept in
in de brede golvingen van
strengeling van al deze bewegingen,
strengeling
bewegingen. die
die ons
ons voortstuwen
voortstuwen naar
naar een
een ons
ons
onbekende toekomst.
toekomst, vormen
onze reële,
reële.menselijke
menselijke
onbekende
vormen het rhythme
rhythme van onze
tijd.
Geen
de H.
H. Kerk
Kerk en
en het
het leven
leven van
van de
de
Geen wonder.
wonder, dat
dat ons
ons leven
leven in
in de
H. Kerk
Kerk zelf zich
zich eveneens
eveneensinineen
eenbepaalde
bepaalderhythmiek
rhythmiekvoortbewegen.
voortbewegen.
Het leven van de
de genade
genade past
past zich
zich aan
aan bij
bij het
het leven
leven van
van de
denatuur.
natuur. Zo
Zo
zien we de
de genade,
genade. door
doorChristus
Christus meegedeeld,
meegedeeld. zich
zich ontwikkelen
ontwikkelen in
in het
het
plechtig rhythme
rhythme van
sacramenten. die
hoogtepunten in de
de
plechtig
van de sacramenten,
die zeven hoogtepunten
deining van
van het
het geestelijk
leven van
van de geboorte
deining
geestelijk leven
geboorte af tot
tot aan
aan de
de dood.
dood.
persoonlijk gebedsleven heeft
heeft zijn
zijn eigen
eigen rhythme
rhythme van
van het
hetmorgenmorgen~
Het persoonlijk
tot het
het avondgebed,
avondgebed. en
en wordt
wordt meegevoerd
meegevoerd in
in de
debredere
bredere deining
deining van
van
het liturgisch
liturgisch gebed
advent tot
aan de
de laatste
laatste Zondag
Zondag na
na
het
gebed van
van de
de advent
tot aan
Pinksteren.
Deze
het persoonlijk
persoonlijk en van het
het liturgisch
liturgisch gebedsleven
gebedsleven
Deze rhythmen
rhythmen van het
haarbewebewe~
overkoepeld door
door een
een bredere
bredere golving,
golving. die
dieininhaar
worden weer overkoepeld
ging
omvat.Zoals
Zoals de
de H.
ging generaties'
generaties' omvat.
H. Communie
Communie een heilig
heilig uur
uur isis inin
Pasen heilige
heilige dagen
dagen zijn
zijn ininhet.
het'
's mensen
mensen leven,
leven. zoals
zoals Kerstmis
Kerstmis of Pasen
's
kerkelijk
jaar, zo
zo zijn
zijn er
er ook in het rhythmisch verloop van de
de geslachgeslach~
kerkelijk jaar.
ten heilige jaren
jaren te
te onderscheiden.
onderscheiden.
De instelling
instelling van
van het
het Heilig
HeiligJaar
Jaar beantwoordt
beantwoordt aan
aan de
de diepe
diepe wetten
wetten
rhythmische geestelijke
geestelijke groei van de
de individuen
individuen en
en de
degeslachgeslach~
van de rhythmische
ten. Voor
Voor een
een Christen
Christenzijn
zijn weliswaar
weliswaaralle
allejaren
jarenheilig:
heilig:het
hetzijn
zijnjaren
jaren
van „na
"na de
de Verlossing",
Verlossing".jaren
jarenvan
vanleven
levenininhet
hetlicht
lichtvan
vandedebevrijdende
bevrijdende
de heiligheid
heiligheid rust
rust evenmin
evenmin als
als de
de andere
andere soorten
soorten van
van
genade.
genade. Maar de
leven in
in de
de horizontale
horizontale onbewegelijkheid
onbewegelijkheid van
van het
het water
water van
vaneen
eenbergberg~
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meer;
meer: zij
zij trekt
trekt niet eentonig door de eeuwen
eeuwen heen,
heen, zij
zij kent
kent als
alszovele
zovele
haar
rhythmische
hoogtepunten.
Heilige
Jaren
Heilige Jaren haar rhythmische hoogtepunten.
Reeds in
in het
het Oude
OudeVerbond,
Verbond,deze
dezenog
nogaardsgerichte
aardsgerichtevoorbode
voorbode van
van
Reeds
het
het geestelijk
geestelijk Nieuw
Nieuw Verbond,
Verbond, vinden
vinden wij
wij de
deinstelling
instelling van
vande
deheilige
heilige
jaren,
ubelj aren. De
De Joden
Joden moesten
moesten naar
naar de
devoorschriften
voorschriften van
van
jaren, de
de j jubeljaren.
Leviticus alle zeven
zeven jaren
jaren het
het land
land laten
latenrusten:
rusten: „dan
"danmoogt
moogtgij
gijuw
uw
Leviticus
uw wijngaard
wijngaard niet
niet besnoeien"
besnoeien" (Lev.
(Lev.25,
25,4).
Op
akker niet bezaaien en uw
4 ) . Op
zevende Sabbatjaar,
Sabbatjaar, dus
negen en
en veertig
veertig jaar
jaarvolgde
volgdehet
het
elk zevende
dus na elke negen
grote Jubileumjaar,
het jaar
jaar van
van „de
"de vreugdestoot
vreugdes toot op
opde
detrompet".
trompet".
Jubileumjaar, het
Want
Want „op
"op de
deverzoendag
verzoendag moet
moet gij
gij de
debazuin
bazuin in
in uw
uwland
landlaten
latenweerweer~
klinkel?. Gij
Gij zult dat vijftigste jaar
jaar heiligen en
en in
in uw
uw land
land een
een vrijlating
vrijlating
klinken.
afkondigen voor geheel de bevolking" (Ibid., 10).
afkondigevrhlboking"(Id.,10)
De
De regelmatige
regelmatige terugkeer
terugkeer van
van het
hetHeilig
HeiligJaar
JaarofofJubileum
Jubileumwerd
werddoor
door
H. Kerk
Kerk in
in haar
haar levensrhythme
levensrhythme opgenomen.
opgenomen. In
In de
deeerste
eerstehistorisch
historisch
de H.
bekende afkondiging van het Heilig
in 1300
1300
Heilig Jaar
Jaar door Bonifacius
Bonifadus VIII in
gewezen op
op een
eenlange
langetraditie
traditievolgens
volgenswelke
welkeiedere
iederehonderd
honderdjaar
jaar
wordt gewezen
bijzondere
aflaten verleend
verleend werden
werden aan diegenen,
bijzondere aflaten
diegenen, die
die de
debasiliek
basiliekvan
van
de H.
H. Petrus
Petrus bezochten.
bezochten. Het
Hetisisinteressant
interessantna
natetegaan,
gaan,hoe
hoededekerkelijke
kerkelijke
overheid
naar een
een gepaste
gepaste golflengte, indien
indien we het
het zo
zo
overheid getracht heeft naar
mogen uitdrukken,
van de
de rhythmiek
van het Heilig
mogen
uitdrukken, van
rhythmiek van
Heilig Jaar.
Jaar. BonifaBonifa~
cius VIII bepaalde,
dus
bepaalde, dat
dat het
hetJubeljaar
Jubeljaar elke
elke honderd
honderd jaar
jaar zou
zou gevierd
gevierd
worden. Zo
Zo zouden
zouden echter
echter vele
vele gelovigen
gelovigengeen
geenenkel
enkelplechtig
plechtigjaar
jaarmeemee~
leven. Reeds in 1350
1350 beslist Clemens
Clemens VI,
VI, dat
dathet
hetHeilig
HeiligJaar
Jaar elke
elke vijftig
vijftig
jaar
zou worden
zoals in het
jaar zou
worden gevierd,
gevierd, zoals
liet Oude
Oude Verbond.
Verbond. Urbanus
Urbanus Vb
VIi
wilde het elke
elke drie
drie en
en dertig
dertig jaar
jaarlaten
latenvieren,
vieren,ter
terherinnering
herinnering aan
aan de
de
drie
dertig jaren
jaren van
van Jezus'
Jezus' leven
leven op
op aarde.
aarde. Tenslotte
Tenslotte bepaalde
bepaalde·
drie en
en dertig
Paulus
1475, dat
dat het
het Heilig
Heilig Jaar
Jaar om
om de
de vijf
vijf en
entwintig
twintigjaar
jaarzou
zou':
Paulus 11
II in 1475,
gevierd worden. Zo voegde zich het rhythme van het Heilig Jaar naai gevirdwon.Z ezichtrymvaneHilgJr
dat
de menselijke
menselijke geslachten.
geslachten. Iedereen
Iedereen zou
zou voortaan
voortaan de
de gelegengelegen~
dat van de
heid
hebben
om
minstens
eenmaal
in
zijn
leven
zijn
eigen
geestelijk
heid hebben
minstens eenmaal
zijn leven zijn eigen geestelijk
rhythme
het grote
grote rhythme
rhythme van
van de
deKerk.
Kerk.
rhythme op
op te voeren in het
Algemeen wordt
wordt aanvaard,
aanvaard, dat
dat het
het Heilig Jaar
Jaar 1950,
1950, door
door Z.
Z. H.
Algemeen
Pius XII plechtig
afgekondigd, het
het vijf
vijf en
en twintigste
twintigste is
is in de geschiePius
plechtig afgekondigd,
geschie~
denis
H. Kerk.
Kerk.
denis van de H.
Het is te
Het
te hopen,
hopen, dat
datvoor
vooralle
allechristenen
christenen 1950
1950een
eenwaarlijk
waarlijk heilig
heilig
jaar
allen gehoor
gehoor mogen
mogen geven
geven aan
aan de
de oproep
oproep
jaar zal
zal worden,
worden, en
en dat ze allen
Kerk tot
tot gebed
gebed en
en boete,
boete, tot
tot zuivering
zuivering en
en een
eenvernieuwde
vernieuwde
van
van de
de H. Kerk
religieuze vurigheid.
vurigheid. De
De millioenen,
millioenen, die naar
naar Rome
Rome toestromen
toestromen zullen
zullen
religieuze
daar na
na de
de vergiffenis
vergiffenis van
van hun
daar
hun zonden
zonden door
door de biecht
biecht ook de
de grote
grote
aflaat ontvangen,
ontvangen, waardoor
waardooralal de
de tijdelijke
straffen, die
die na de
aflaat
tijdelijke straffen,
de verver~
giffenis der zonden nog verschuldigd zijn,
kwijtgescholden. Ze
Ze
giffenis
zijn, worden kwijtgescholden.
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zullen daar,
daar, in de grote basilieken,
zullen
basilieken, bidden voor de intenties, die
die Z.
Z. H.
de Paus heeft bekend
„voor de heiliging
de
bekend gemaakt:
gemaakt: "voor
heiliging van de zielen
zielen door
door
gebed en boete en
gebed
en onwankelbare
onwankelbare trouw aan Christus en aan
aan de
de Kerk,
Kerk,
voor de wereldvrede en voor de bescherming
voor
bescherming van de Heilige
HeiligePlaatsen,
Plaatsen,
de Kerk
Kerk tegen
tegen de
dehernieuwde
hernieuwdeaanvallen
aanvallenvan
van
voor
voor de verdediging van de
haar vijanden
,haar
vijanden en het verkrijgen
verkrijgen van het ware Geloof
Geloof voor
voor dwalenden,
dwalenden,
godlozen, voor
voor de
deverwerkelijking
verwerkelijking van de
de sociale
sociale rechtrechtongelovigen en godlozen,
vaardigheid en van liefdewerken ter ondersteuning van de lagere
vaardigheid
lagere klasklasde behoeftigen".
behoeftigen".
sen en de
naar Rome
Rome kunnen
kunnen gaan,
gaan, zullen
zullen in
in eigen
eigenlan
land
Al degenen,
degenen, die
die niet
niet naar
d
het grote jaar van gebed en vergiffenis meevieren volgens de voor-hetgrojavnbdergifsmvnoledrschriften van
van de bisschoppen.
zullen in
in gedachten
gedachten de
depelgrims
pelgrims ververschriften
bisschoppen. Ze zullen
gezellen naar het graf van Petrus,
Petrus, waar
waar het
het hart
hart klopt van de
de ChristenChristen~
heid. Alle
Alle christenen
christenen zullen
zullen ongetwijfeld
ongetwijfeldonder
onderde
deindruk
indrukkomen
komenvan
vande
de
universaliteitvan
van ons
ons heilig
heilig geloof. Deze
universaliteit
Deze grootste
grootste en
enmachtigste
machtigste aller
aller
internationale bijeenkomsten
bijeenkomsten zal
zal een voorbeeld en een
internationale
een aansporing
aansporing zijn
zijn
voor
vreedzaam verkeer
hoopt de
de
voor het vreedzaam
verkeer onder
onder de
de volkeren:
volkeren; zij
zij zal,
zal, zo hoopt
H. Vader de
de diepe
diepe wonden
wonden heien
helenvan
vandeze
dezeverscheurde
verscheurde wereld
wereld en
enook
ook
voor de niet-katholieken
niet-katholieken moge dit
dit H.
H. Jaar
Jaar een
eenschitterend
schitterendteken
tekenzijn,
zijn,
dat hen wenkt naar
naar de
de ene
eneuniversele
universele Kerk
Kerk van
van Christus.
Christus.
Zo moge
moge in
in het
het rhythme
rhythme der
der tijden
tijden dit
dit Heilig
Heilig Jaar
Jaar 1950
1950 een
een hoogtehoogte..
punt
onze christelijke
christelijke overtuiging
op..
punt zijn
zijn in
in de beleving van onze
overtuiging en
en in de opgang van de
ga:p.g
de Kerk
Kerk naar
naar de
de volheid
volheid der
der tijden.
De Redactie
Redactie

De moderne mens
en de Goddelijke Persoonlijkheden
door M. BRAUNS S.J.

ET is een gemeenplaats geworden te klagen over de verwording
en de verzwakking van het religieus beleven. Behalve de vele
zedelijke en andere redenen is er toch ook wel deze dat uit gebrek aan
intellectuele, aan geestelijke levendigheid en durf en zelfoprechtheid
zowel bij geestelijken als bij leken het godsdienstig leven is vervlakt.
Giovanni Papini in zijn „Brieven van Paus Celestinus VI" laat die
denkbeeldige paus aan de priesters schrijven: „Houdt een tijd op met
de ontelbare devoties waarin de nog half heidense massa's opgaan,
devoties die gij met te veel toegeeflijkheid duldt en aldus aanwakkert
en opvoert. Niemand vereert meer dan ik de Moeder Gods, de opperste
dienstmaagd van de Koning der koningen, die boven alle vrouwen
verheven is. Maar gedraagt u niet zo, dat gij bij de kwaadwillige leek
de schijn wekt dat het katholicisme, zelfs in het eenvoudigste devotieleven van het volk, meer verering is der heilige Maagd dan aanbidding
der heilige Drieëenheid. Gij vestigt weinig de aandacht op de Vader,
nog minder op de Heilige Geest. Waren er het Onze Vader en het
Credo niet, wellicht zou er minder herinnerd worden aan de Schepper
van hemel en aarde en aan de Trooster die de apostelen doopte in
vuur, dan aan Maria en aan de heiligen".
Misschien heeft Papini hier een meer Zuidelijk of Italiaans katholicisme op het oog en men zou eigenlijk nog dieper kunnen zeggen: Onze
Lieve Vrouw en alle heiligen zouden beslist aan alle leden van de nog
op aarde strijdende Kerk laten horen: gaat, als het kan, wat meer op in
de belangstelling voor de Oneindige en Goddelijke Persoonlijkheden,
dan zult ge ook beter beseffen, wat thans de stralende ziel en belangstelling en het leven van ons diepste hart en persoonlijkheid is, dan zult
ge ons begrijpen, en dus waarlijk waarderen en vereren.
Eigenlijk brengt een juiste heiligenverering en de hogere verering
voor Onze Lieve Vrouw ons in hun heilige sfeer van aanbidding der
Hoge Drievuldigheid en ook van één der diepste indien we zo mogen
spreken ---, of menselijkerwijze gezien één der beminnelijkste wezenstrekken van de Goddelijke Persoonlijkheden: de Goddelijke eerbied
van Vader, Zoon en Geest voor de menselijke en de geschapen persoonlijkheden die Zij schiepen naar beeld en gelijkenis van Hun eigen
wezens- en levensgemeenschap. Want in feite zou de waardering en
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verering en liefde voor de heiligen, evenals de liefde voor alle mensen
trouwens, een nabeelden moeten zijn, een uitklinken als het ware in
onze geschapen geest en liefde van de eerbied en liefde die de Goddelijke Persoonlijkheden voor heiligen en alle mensen hebben. Is er een
heerlijker heiligenverering en Mariaverering denkbaar dan die gebouwd is op het besef dat we de Goddelijke eerbied voor Maria en de
heiligen en voor elkaar moeten navolgen en nabeelden?
Maar natuurlijk veronderstelt dit dat we het geheel van de geloofsmysteries, van de geheimzinnige en Goddelijke werkelijkheid gaan
overschouwen, m.a.w. dat we proberen volledig, synthetisch en juist te
zijn.
En willen we oprecht zijn, dan moeten we bekennen dat dit een
zekere denkinspanning vereist, een overwegende aandacht, die door de
intellectuele luiheid van de mensen, ook van de christenmensen, nu
Bemaal liever niet wordt aangepakt. Want als Papini priesters en theologen te lijf gaat, zou men ook de leken, zelfs vele „intellectuele" leken
de volle lading mogen meegeven, dat ze door hun gebrek aan belangstelling heel weinig inspiratief inwerken op de talloze predikanten en
schrijvers die voor hen de geloofswaarheden pogen te ontvouwen.
Een kleine diagnose
In de eerste plaats moeten we dan vaststellen, dat de moderne mens
zich bijster weinig interesseert voor de Goddelijke Persoonlijkheden
hoezeer hij ook belang stelt in politieke en min of meer beroemde menselijke persoonlijkheden. Want dat is het paradoxale feit van onze
huidige geestesbeschaving dat er zoveel wijsgerig gepraat wordt en
geschermd met de rechten van de persoonlijkheid, dat de woorden
personalistisch e.d. niet van de lucht zijn en dat het mysterie der hoogheilige Drievuldigheid, dat niet een personalistisch mysterie is, maar
het Oneindige en Al-belangrijke Geheim der persoonlijkheid, zo ver
van de denkeinder verwijderd blijft.
Misschien zou dit verholpen worden door contact te zoeken met
de grote wijsgerige en personalistisch-humanistische gedachtenstromingen van de vooruitgaande en onrustige wijsgerige mens. Men is nu al
een halve eeuw bezig met phenomenologie, en zeker een kwart eeuw
met personalistiek en existentialisme en wellicht zou men van de verworvenheden der huidige geestesbeschaving gebruik kunnen maken om
de openbaring der Goddelijke Persoonlijkheden als het belangrijkste
personalistische feit van het concrete mensen- en mensheidsleven naar
voren te brengen, om oude en eerbiedwaardige begrippen met een
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nieuw leven te vullen en te bezielen en de nieuwere aanwinsten van de
denkende en aanvoelende geest te benutten. Nemen we alleen al maar
het woord „persoonlijkheid". Dit woord is heel wat rijker geworden
dan het woord dat bij de dogmatische definities van het mysterie der
Goddelijke Personen wordt gebruikt, heel wat rijker dan het woord
,,persoon". Persoonlijkheid zegt de geniale, sterke, oorspronkelijke,
markante persoon en is dus veel beter geschikt om te suggereren wie
Vader, Zoon en Geest zijn dan het klassieke katechismuswoord:
persoon. Want indien ooit personen geniaal, machtig, oorspronkelijk en
markant zijn, dan zijn het wel de Oneindige Persoonlijkheden. En
aldus is er dadelijk een contactmogelijkheid om voor de begaafden, de
denkenden onder de moderne mensen de belangrijkheid te doen uitschijnen van het Drievuldigheidsmysterie: het gaat hier om de meest
eigenlijke, de absolute, de allesgrondende en scheppende persoonlijkheden. Dus die persoonlijkheden waarmee elke persoonlijkheid in de
grond en de geheimzinnigheid van haar wezen en leven uiteindelijk te
maken heeft en te doen krijgt en die daarenboven de enige zijn die in
de grond alle belangstelling en overgave verdienen.
Want het Drievuldigheidsmysterie benadrukt allereerst die levenszijde van de Goddelijke Persoonlijkheden waardoor ze belangrijk,
erkenningswaard en aanbiddingswaard zijn in Zichzelf en voor Elkaar,
en niet allereerst voor de mensen. Al volgt het vanzelf dat wanneer de
absolute persoonlijkheden zich verwaardigen Hun intiem-zijn voor de
mensen te onthullen, dit meteen de meest wezensomwentelende gebeurtenis van de mensheidsgeschiedenis betekent, veel aangrijpender dan
om het even welke oorlog of vrede of beschavingsevolutie en veel aangrijpender dan in het particuliere leven die ingrijpende gebeurtenissen
die liefde of vriendschap kunnen zijn. Maar hoe boeiend ook voor de
mens, is het rijk van de Goddelijke Persoonlijkheden allereerst boeiend
in Zich. Maar misschien vinden we daar weer een reden van de huidige afzijdigheid tegenover het Drievuldigheidsmysterie.
Inderdaad is de huidige geestesbeschaving niet alleen humanistisch
en mensgericht, tegenover een meer cosmologisch en theologisch gerichte van vroeger eeuwen, onze beschaving is in de mens bedolven.
Men zou zelfs mogen zeggen, met een soort verwoede en beginselvaste
wellust in de mens bedolven. Het goddeloos marxisme en existentialisme zijn, het ene meer collectief, het andere meer individueel, een soort
stelselmatige halsstarrigheid om het geheim der Oneindigen weg te
denken, en mens en mensheid uitsluitend te verheerlijken, om te verzinken en te verdrinken in de ervaarbare, aardse mens. Zelfs indien
God bestaat is het beter daar niet aan te denken, zo redeneert men
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half- of onderbewust, want dit leidt onze aandacht en zorg af van de
albelangrijke mens. God, indien Hij bestaat, is machtig genoeg om voor
Zichzelf te zorgen, maar niemand zorgt voor ons als wijzelf het niet
doen. Aldus klinkt die ietwat wrokkige agnostische stem van het
moderne, Godwegwerend gemoed.
De religieuze mens, die de Goddelijke Persoonlijkheden wel uit
geloof en ervarend vermoeden, uit aanbiddend en nabeeldend liefdeweten kent, zou met een milde en glimlachende meewarigheid antwoorden dat God wel veel beter voor onszelf zorgt dan wij het kunnen
en dat niemand zozeer de mens naar waarde schat en mint als de,
Oneindigen en Al-minnenden. Dieper nog zou hij er bij voegen, dat de
mens eigenlijk pas ten volle mens begint te worden in die uitleving van
zijn diepste levensmogelijkheid: op te gaan en mee te leven in het
geheime leven der Oneindigen. Dat de mens eigenlijk dan pas zijn volle
ruimte en grootheid bereikt, wanneer hij als een grootogig kind kijkt en
staart en zichzelf haast vergeet in dat fascinerend geheim van de..,
Elkaar doorlevende Oneindige Persoonlijkheden, dat geheimzinnig
Elkaar-zijn en Elkaar beleven van Vader, Zoon en Geest.
Alleen klinken dergelijke woorden welhaast als vreemde stemmen uit
een lang vergeten tijd, als de stem van een Ruusbroec, die men nog wel
even als een genie uit de verte begroet maar in de heimelijkste waardering toch zowat als een buiten onze tijd geboren en getogen Middeleeuwer beschouwt. Zelfs geestelij kerwij ze gezien hebben de wetenschappen zo'n massa materiaal bezorgd dat men al werk genoeg heeft
en tijd tekort om dat enigszins te verwerken. De historische- en geesteswetenschappen, ook de natuurwetenschappen als bruikbaarmaking
van de stofkrachten op menselijk vlak, hebben het mensheidsbeeld en
de belangstelling in het menselijk lot en de menselijke inspanning op
aarde ongelofelijk verhevigd en verhoogd. De wijsbegeerte vanaf de
kenkritiek tot aan de mensenkundige peilingen van phenomenologie en
existentialisme, zowel als kunst en literatuur, die de mens en de psychologische, mensenscheppende en mensenpeilende dichters, dramaturgen en romanschrijvers op verheerlijkte en bewonderende voorgrond
brachten, staan allen in het teken van die drukke zelfbelangstelling en
zelfverheerlijking van de mensheid door en in zichzelf. Misschien heeft
de uitbreiding van de anthropologische wetenschappen de individuele
mens enigszins bescheidener gemaakt, hem een grondiger kijk gegeven
op het geringe van eigen individueel verschijnen in het heelal der
mensheid, maar het lijkt wel alsof hij overstelpt is geraakt door de
grootheid van het mensdom en ook door de kostbare belangrijkheid en
verwikkelingen van eigen geheimzinnig en verborgen gemoed. De
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psychologie en de dieptepsychologie hebben zijn aandacht geboeid op
de nauwkeuriger en aanhoudender studie van eigen drijfveren en verborgen roerselen. En de religieuze mens die het wagen zou te zeggen:
in de grond ware het wellicht beter wat minder aan onszelf en onze
kunstmatig opgedreven verwikkeling en wat meer aan God te denken,
zou al vlug als een verguizer van een kostbaar neo-humanisme en als
een kultuurvergeten Beotiër worden aangezien.
Ook de godsdienst begint in functie van de mens beschouwd te
worden. Zachtjesaan is men tot de overtuiging gekomen dat godsdienst misschien wel wat beter dan opium, een soort versterkend en
gezondmakend drankje voor het volk, voor de natie zou kunnen zijn.
In Engeland bijvoorbeeld om de vloed der echtscheidingen in te dijken
ging men raadgevende commissies overwegen waarin vertegenwoordigers van de godsdienstige belijdenissen de malcontente echtgenoten
met religieuze zalving tot bedaren en overeenkomst zouden stemmen.
En zo komt het ook al dat de West-Europeanen ineens tot de wondere
en eloquentieprikkelende ontdekking kwamen dat de West-Europese
beschaving in de grond christelijk is. Godsdienst en christendom zijn
nog altijd goed genoeg om de put te vullen als het politiek en sociologisch kalf bijna verdronken is! Het is natuurlijk nooit te laat om goed te
doen, al zal het voor velen wel een beetje laat zijn geworden om hun
brein en hoofd te breken op zulke buitensporigheden en schaakspelen
voor theologische bonzen als dogma's en dergelijke!
Men mag zich echter ook wel de ondeugende vraag stellen of heel
wat katholieke geestelijken en leken niet een tikje verlegen zitten met
zo'n nutteloze ballast als die mysteries, waar je toch niet uit wijs wordt
en waar je practisch niets mee kunt aanvangen. Dit zijn dan bij uitstek
practische en zakelijke mensen, vaak hoogborstig en kroonhalzend van
zakelijkheid en die, zonder het eigenlijk wel te durven zeggen — dat
zegt men nu eenmaal niet — vinden dat de Goddelijke wijsheid het
voor de mensen toch nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt, en dat zij,
hadden ze God een bescheiden raad mogen geven, de schrapping van
al die mysteries zouden hebben geadviseerd! Om te beginnen het mysterie der Heilige Drievuldigheid! Dat er één God is die alles schiep en
goed en kwaad loont of straft, dat we door de geboden zouden weten
wat we moeten doen en laten en dat er dan nog sacramenten zijn om je
op die moeizame weg naar de hemel op de been te houden of te helpen,
daarmee weet een mens toch practisch genoeg om te leven en de hemel
te winnen. Voor zulke lieden is de godsdienst een methode om de±
mensen tot het geluk te helpen op de betrouwbaarste wijze: namelijk
doordat God openbaarde wat ze moesten doen om er te geraken: een
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soort levensregels met de daarbij horende voedings- en geneesmiddelen. Het verschil met de marxisten ware dan dat het hier gaat om het
eeuwig geluk en niet om het tijdelijk geluk. Maar in feite blijft in
dergelijke — we herhalen onbewuste of onuitgesproken r.. levenshouding de mens zelf het middelpunt van de belangstelling. Zelfs de aanbidding van God verschijnt dan niet als een doel op zichzelf maar als
een door Hem bevolen middel om tot het eeuwig geluk te geraken. En
het gebed dat eigenlijk de diepste ontplooiing en de hoogste opvlucht
en bevrijding is van de mens als ziel en geest, als intiemste persoonlijkheid in de geheimzinnige Almacht en Beminnenswaardigheid van de
Oneindige Personen, het hoogste levensmoment waar zijn nietigheid
opgaat en opvaart in het Goddelijk Al-zijn van de Oneindig-Rijken,
verliest zijn eigenlijkste zin om alleen maar een soort hulp op de weg te
worden.
Wellicht is er nog een andere en meer subtiele vorm waardoor de
mens zijn eigen belangrijkheid op religieus gebied heeft opgedrongen:
namelijk door een zekere opportunistische toegeeflijkheid van het religieuze denken dat de Godsproblemen is gaan verwaarlozen om zich te
uitsluitend en dus onvolkomen bezig te houden met de psychologische
of sociale problemen van de mens. Natuurlijk kan men ook hierin een
leiding van de Heilige Geest erkennen die de denkers in de Kerk doet
buigen over de mensheidsvragen met iets van die Goddelijke eerbied en
liefdebelangstelling waarmee Hij, de Geest van Liefde, de mensen
doormint en beschouwt. Doch wederom is het pas vanuit die bezonnenheid uit God, van dit doordrenkt en gevoed zijn met Goddelijke eerbied
uit een leven in het mysterie van Vader en Zoon, waarin hun Geest
ons inwijdt, dat dit denkend neerbuigen over de mensheid zijn rechtvaardiging put en erkent dat de diepste hulde en eerbied van de
Oneindige Persoonlijkheden voor de mensen hierin ligt dat Zij de
mensen bekwaam achten en maakten om, was het ook maar enigszins,
boven eigen menszijn uit te stijgen en op te gaan in Hun Alovertref(ende en inpalmende, zelfheerlijke geheimzinnigheid van eigen Goddelijk personalistisch leven.

Het actuele, verlossende mysterie
Er is een grote gronddeugd bij de moderne mens in zijn kordaat en
edelst wezen gegroeid: een soort zakelijke en grimmige beslistheid om
te breken met alle burgerlijke conventies en recht naar het wezenlijke,
naar de kern te gaan. Is het Drievuldigheidsmysterie ja dan neen de
kern van de christelijke religie? Is het wezensrijk en leven der Godde-
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lijke Persoonlijkheden waarlijk het diepste en heiligste en volstrekte?
Is het leven der mensen, der menselijke persoonlijkheden, het enigbelangrijke, of zijn de Goddelijke Persoonlijkheden de enig-belangrijken? Het is die brandende honger en opstandigheid van de moderne
mens om naar de kern van het religieuze geheim, van het levensgeheim
te gaan wat vlammende taal werd in Papini's werk en oplaaide in
vrij onmalse eisen: zwijg mij over het bijkomstige en spreek over de
Heilige Drievuldigheid en toon aan hoe dit mysterieuze leven ons leven
aanzuigt. De actualiteit van dit grondgeheim kan men trouwens aan
minder vulcanische maar even besliste verschijnselen, van een stille
beslistheid bemerken: de liturgische beweging bijvoorbeeld legt meer
dan de ietwat dorre ascetische herhalingen van uitstekende maar vervelende goede raadgevingen de nadruk op het beleven van de aanbidding van Vader, Zoon en Geest, op de bouw van het liturgisch
gebed die veel meer dan de jongere particuliere gebeden trinitarisch is.
En de jongste geloofsverantwoording en theologische belangstelling
ging weer de weg van de innerlijke geloofsverdieping op en van het
besef der belangrijkheid en betekenis van het dogma voor het leven; en
de God, die door de loutere rede kan worden bereikt en bewezen,
wordt weer meer en meer beleefd zoals Hij zich openbaarde als Vader,
door de Zoon, in het licht van de Heilige Geest. Ook het heropleven
van de belangstelling voor de mystieke schrijvers gaat die richting uit:
de hele Middelnederlandse mystiek die de voornaamste bespiegelende
mysticus der christenheid omvat: Ruusbroec, is een Drieëenheidsmystiek.
Aldus komt het geheim der hoge Drievuldigheid niet alleen als,
eeuwig actueel, maar als nu uiterst actueel naar voren en werkt de
geheimzinnige Drievuldigheid haar bevrijdende kracht uit op de moderne mensheid. Dit geheime Leven der Oneindige Persoonlijkheden
fascineert als de hoogste en enige realiteit een begaafde mensheid die
kordaat naar de kern der zaken wil. Dit werkt echt bevrijdend, echt
verlossend in op de besten, op hen die het meest doortrokken zijn van
de radicale geest van hun tijdsgewricht. En aldus oefent dit mysterieuze
Leven van Vader, Zoon en Geest zijn religieuze verlossingskracht uit.
Want dit is weer een van die besef f ingen die tot de moderne gods
dienstbezinning zijn doorgedrongen: dat een mysterie van de godsdienst een bevrijdingskracht in zich draagt, dat het verlossend werkt,
dat het mens en mensheid bevrijdt, loswerkt uit eigen geschapenheid en
zondigheid om ze op te tillen en te bevrijden in Godheid en heiligheid.
Het meest typisch is die bevrijdende kracht zichtbaar in het mysterie
der Menswording van de Zoon, die, naar het liturgisch woord, mens
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wordt schier een gemeenplaats te erkennen dat de materialistische vervlakking zelf de zucht verwekte om de verveelde en verslenste ziel te
laven aan de geheimzinnige, fascinerende straling der bezielende,
levenwekkende, hoop en geloof en liefdeuitlokkende persoonlijkheid. In
politiek en kunst groeit de behoefte aan en de cultus van de persoonlijkheid, en zelfs de meest materialistische stromingen hangen de galerij op
van hun helden, voorbeelden en bezielers. De politieke propaganda
probeert ongeveer van alle volksleiders genieën te maken, en hoe meer
totalitair en dus vervlakkender het regime is, des te meer worden die
vereringsroes en dwang afgeperst. En zelfs het verzet tegen die psychologische dwang vereist en vraagt de beklemtoning der vrije, onbevooroordeelde, humanistische en sterke persoonlijkheid. Men vraagt
naar mensen die zelfstandig en persoonlijk durven zijn, handelen en
spreken en men bevecht of verheft en bewondert ze. En zoals w e
zeiden behoren de begrippen van genialiteit en persoonlijkheid in de
betekenis die ze verwierven in de moderne kultuurtalen tot die aanwinsten van het wijsgerig denken die gemeengoed werden van de
beschaafde wereld. We leven van de erkenning der geniale en vereerde persoonlijkheid.
Zo werd de tijd rijp voor de erkenning van de persoonlijkheid van
elke Goddelijke Persoon. Men zou misschien zelfs een ongelovige die
het Drievuldigheidsmysterie als een van die vreemde en verouderde
dogma's schouderophalend voorbijgaat tot nadenken kunnen stemmen
door te zeggen: „pas op, u loopt gevaar de overweldigendste en boeiendste persoonlijkheden te miskennen". Inderdaad is de Heilige Drieeenheid geen formule waarin men geloven moet, maar Geheimzinnige
Persoonlijkheden die men in geloof aanbidden moet. En elke vrijwillige en welbewuste erkenning of miskenning is een hulde of belediging.
En al zouden we die Goddelijke Persoonlijkheden alleen maar kunnen vermoeden uit de geheimzinnige en eenvoudige namen waarmee de
mensgeworden Zoon zichzelf en de Vader en de Geest heeft genoemd,
dat ware al genoeg om ons mijmerend te doen stilstaan voor die
Oneindige, verborgen Persoonlijkheid van elk dier mysterieus genoemden met een ernst, verwachting en heilige weetgierigheid: die geheimzinnige Vader van wie jezus gewaagt, en zijn eigen als God optredende machtige zelfverzekerdheid, en die geheimzinnige heilige Geest. En
als we stilstaan bij Schrift en Kerk, bij dogma's en heilige tekenen, dan
is het omdat we daarin een spoor en teken, een schemerend en ontzagwekkend vermoeden vinden van elks geheimzinnige en transcendente
Persoonlijkheid en Hun onderlinge eenheid en ene Godheid. Omdat we
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daarin een weg en levenshouding, een bezieling en levenskracht ontdekken door Hen geschonken en waarin we tot een edele en schromende intimiteit in tijd en eeuwigheid, tot een meeleven met Hen
kunnen groeien, in de allerdiepste intimiteit met de Oneindige Persoonlijkheden: de liefdevolle aanbidding.
En hier ontmoeten de wijze en machtige beschikkingen van die
Goddelijk Geheimzinnigen een hunkering van onze, door Hen geschapen en beminde tijdgeest: de behoefte om te ontsnappen aan de
toevallige bekrompenheid van een beperkt bestaan en met een vereerd
en machtig genie mee te leven. Wij worden er ons veel meer van
bewust dat alle kennis tenslotte een volledige inzet van de persoonlijkheid is en dat men maar kent dengene met wie men meeleeft, zoveel
mogelijk congeniaal en krachtig meeleeft. En dit stemt de grote themata aan van het beleven en meeleven met de Goddelijke Persoonlijkheden als leven en genade, als zoonwording met de mensgeworden
Zoon, als doorwoond zijn van de Geest en verzuchten naar de Vaderlij ke bronpersoonlij kheid.
En onze trotse tijd, door zovele schromend religieuze mensen om zijn
opstandige durf en zijn achteloos voorbijzien van vroomheidspractijken
gewantrouwd, zou dan wellicht in zijn beste en edelste vertegenwoordigers, even hartstochtelijk sterk en onbaatzuchtig bewonderend de moed
der weetgierigheid, de moed der menslievende, kuise en rechtvaardige
levenswaardigheid terugvinden om ten volle die Goddelijke transcendentie te aanbidden zoals de Goddelijke Persoonlijkheden Hun eigen
leven leiden in de kracht van Hun zelfstandig en eeuwig Elkaarzijn en
Elkaarleven, die innerlijke glorie van Vader, Zoon en Geest, waartegenover de mannelijk bewusten van onze tijd geheel hun nietigheid
zouden erkennen en hunkeren om zichzelf in deze aanbidding der
Enigmachtige Persoonlijkheden te vergeten.

Doktor Faustus van Thomas Mann
door Dr K. J. HAHN

A 1945 werden niet alleen vele historische en cultuur-philosor
N
phische beschouwingen aan het Duitse vraagstuk gewijd, ook
dichters hebben zich er aan gewaagd hun visie op dit alleszins moeilijke
en soms mysterieuze probleem van de Duitse geschiedenis en de Duitse
geest in de vorm van een roman te gieten. In het jaar 1947 verscheen
van Gertrud von Le Fort de voortzetting van „Das Schweisstuch der
Veronika", waarin, onder de titel „Der Kranz der Engel", de strijd van
het gelovige Duitse meisje om de ziel van de heidens geworden Duitse
jongeling verteld wordt een wat romantische parabel, die slechts i n
de religieuze gesprekken het vroegere peil van Le Forts grote kunst
bereikt. Overigens verzinkt het gebeuren zelf te diep in de allegorie van
Duitsland: de nazi, de gelovige, de humanist, de Pruis, ze kunnen hun
allegorische functie nooit verloochenen en bewegen zich als vage
wezens op het romantische toneel van Heidelberg.
In hetzelfde jaar liet Thomas Mann zijn grote roman „Doktor
Faustus" verschijnen en verried reeds in de titel dat deze roman als het
ware de Duitse geest zelf ging behandelen. Een schrijver, die zich zo
scherp tegen het nationaal-socialisme verzet had en door zijn vele
redevoeringen en politieke pamfletten de spreekbuis was geworden niet
alleen van de gevluchte Duitsers, maar ook van het „andere", het
„Goethe Duitsland, verwekte met deze keuze begrijpelijkerwijs een
zeer bijzondere belangstelling; hij ontmoette instemming en bewondering, echter ook felle kritiek. De schrijver vond het nodig het ontstaan
van „Doktor Faustus" in een apart geschrift te vertellen, hetgeen
echter geenszins een „roman van een roman" geworden is, zoals
Th. Mann in de ondertitel zegt, maar een weinig verheugend mengelmoes van interessante aanwijzingen en onbenullige anecdoten uit die
privé-sfeer van een dichter, die nu beslist niemand interesseert.
Tot nu toe is er niet alleen een boek van Thomas Mann over
„Doktor Faustus" verschenen; daarbuiten zijn nog series artikelen
verschenen in dag-, week- en maandbladen, en op het ogenblik worden
er reeds artikelen over deze artikelen gepubliceerd.
Na de lectuur van „Doktor Faustus" is dit enigszins begrijpelijk.
Want het blijkt een zeer goed en zeer belangrijk boek te zijn, dat een
aantal uitermate pakkende en actuele onderwerpen raakt. Nochtans is
de behandeling daarvan vaak donker en soms blijven er mogelijkheden
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voor verschillende uitlegging open. En tenslotte bevredigt het niet. Met
gezag en grote ernst behandelt het boek een onderwerp, dat de positie
van de Duitse geest en de mens in het algemeen tussen God en de
duivel omvat. Kon men de „Josef"-romans van Thomas Mann nog
enigszins verklaren uit zijn nieuwe belangstelling voor mythologische
en psychologische gegevens, krachten en machten, zo moest men verrast, ja bezorgd zijn Thomas Mann, die van zichzelf getuigt „geen
religie te bezitten", in de rol van theoloog te ontmoeten.
Daarmede is echter ook de gehele problematiek van het boek en van
het gegeven zelf gekenmerkt: een zuiver religieuze tragedie wordt door
een geniale verteller en een hoog geciviliseerde geest behandeld, welke
behandeling echter in zichzelf geen levendige relatie tot God medebrengt. De Doktor Faustus uit het geslacht Thomas Mann wordt in
een strijd tussen de duivel en het luchtledige geworpen. Dit vacuum
in de plaats van God — wordt niet direct voelbaar; des schrijvers
intellectuele decoratie van het verhaal doet dit vacuum „bijna" vergeten
— we zeggen „bijna", want naarmate de tragedie vordert, neemt langzaam maar zeker het pijnlijke onbehagen toe en als tenslotte de duivel
in persoon optreedt, om met de Faust van Thomas Mann een gesprek
te voeren, en als aan het eind van het verhaal de held zich in een
aangrijpende afscheidsrede voorbereidt op de tocht naar de hel, dan
wordt men zich plotseling van de oorzaak van dit onbehagen bewust:
de duivel heeft geen tegenspeler, God „speelt geen rol" in deze
tragedie.
Heeft de duivel recht van bestaan, waar God niet bestaat? Dit is de
principiële vraag, die men tot de verkondiger van deze „theologie
zonder God" moet richten. De „Doktor Faustus" geeft ons hier dus de
geschiedenis van een geloof saf val, waarvan wij alleen het doel en niet
het punt van vertrek kennen.
Daarmede heeft het gehele Faust-verhaal een essentiële verandering
ondergaan, waardoor het voor de gedachtenwereld van Thomas Mann
aanvaardbaar wordt. Reeds uit de titel moet blijken, dat de schrijver
niet de „Faust" van Goethe bedoelt, maar het oude volksboek, waarin
de held nog een brave dokter is, die oorspronkelijk een pact met de
duivel aangaat om de mensen te helpen. De geestelijke conflicten,
waarin de „Faust" van Goethe tot Paul Valéry verwikkeld is, komen
in dit oude boek natuurlijk nog niet voor. Maar waarom vlucht Thomas
Mann in de sfeer van de 16e eeuw door deze titel te kiezen, hoewel zijn
roman de biografie is van een Duits musicus, die in 1885 geboren werd
en in 1940 stierf? Want niemand zal ontkennen, dat Thomas Mann de
conflicten in de ziel van zijn held nog veel gecompliceerder en genuan---
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ceerder wil uitbeelden, dan ze de „Faust" van Goethe beleeft. Hier
stuiten we reeds op een kenmerk van de werken, die uit Thomas
Manns latere tijd stammen. Sinds de „Josef"-romans zoekt hij de
historische wereld, welke hij echter op geheel moderne wijze onderzoekt, met al de psychologische en intellectuele finesses, die zijn stijl
onvergelijkelijk maken. Hij beproeft deze nieuwe kunstvorm in „Lotte
in Weimar", hij vult „Doktor Faustus" met zoveel historische bagage,
dat het een glinsterend geheel van modern raffinement en ouderwetse
eenvoud wordt. En ook zijn volgende werk zal, zoals hij aankondigt,
dit stempel dragen; het behandelt een oude middeleeuwse legende van
Gregorius: een stof die Thomas Mann in staat zal stellen opnieuw
psycho-analyse en theologie dooreen te mengen op de in „Doktor
Faustus" reeds ampel toegepaste wijze.
Behalve de historische inkleding, valt ook de nieuwe voorliefde voor
religieuze onderwerpen op: Josef, de theologische en religieuze vraagstukken in „Doktor Faustus", de komende behandeling van de Pauslegende. De ongelovige wordt door de godsdienst aangetrokken. Om
zich te laten overtuigen, of om de godsdienst tot gelding te brengen?
Geen van beide. In een tijd, dat de mens als het ware door de concrete
situatie in het alledaagse leven voortdurend op vraagstukken gewezen
wordt, die zijn bevattingsvermogen overschrijden, kan ook de intellectuele scepticus, al wordt hij nog zo geremd door ironie en psychologische nieuwsgierigheid, aan deze nood van het menselijke zijn niet achteloos voorbijgaan. Het is niet meer mogelijk, God, dood, schuld, de
grens van het menselijk vermogen te ontkennen, over het hoofd te zien
of te omzeilen. Thomas Mann doet nu iets geheel onverwachts, en dit
bewijst tevens de kracht van zijn literair genie: hij gaat tot de aanval
over. Hij maakt al deze problemen tot onderwerp van zijn roman om
ze daarna, met een ironisch gebaar, des te radicaler te kunnen ontwijken. Het eigenlijke Faust-thema wordt daarom ook niet geraakt en
wij zullen later zien of Thomas Mann, respectievelijk zijn held, inderdaad de duivel ontmoet heeft. Daarmede hangt echter ook nauw samen
de vraag of Thomas Mann het nationale, het Duitse vraagstuk in zijn
kern geraakt heeft. Want hier laten zich de religieuze en de cultuurhistorische problemen niet meer van elkaar scheiden; bovendien heeft
Thomas Mann zelf deze eenheid erkend en daarom het „ken"-woord
Faust voor de religieuze en nationale tragedie van de Duitse geest
gekozen.
Hiermede hebben wij enkele fundamentele motieven aangeduid voor
het ontstaan en de vorm van het merkwaardige boek, dat de lange titel
23
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draagt: „Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian
Leverkiihn, erzáhlt von einem Freunde".
Deze nieuwe Faust is dus een musicus, als ware de muziek het toneel
van de Duitse triomfen en de Duitse ondergang, de muziek een typisch
Duits fenomeen, de muziek het orgaan waarin de Duitser zijn apostasie
beleeft en voltrekt. Het leven van deze zonderlinge musicus wordt
verteld door diens trouwe vriend Serenus Zeitblom, een brave leraar,
die klaarblijkelijk de rol van de simpele student Wagner naast de
geniale Faust moet spelen. Maar Serenus Zeitblom is meer. Het gehele
gebeuren wordt namelijk, als een lichtstraal, door verschillende media
gebroken: Zeitblom is daarvan het sterkste. Want wat er gebeurt,
wordt door hem verteld; het verliest daardoor de oorspronkelijkheid,
wordt bewuster, kalmer en — intellectueler. Want soms is het gebeurde reeds door een brief, een indirecte mededeling enz. „gebroken",
vóór de scrupuleuze Zeitblom het in omslachtige en pedante taal overbrengt: een taal, welke door Thomas Mann met onverholen ironie en
weloverwogen zorgvuldigheid breed wordt uitgesponnen. Het is moeilijk in Zeitblom, de nuchter-contemplatieve burger, Thomas Mann zelf
te herkennen.
De handeling zelf wordt aan het begin historisch ingekleed. De
jonge en begaafde boerenzoon Adrian, geboren nabij het Saksische
plaatsje Kaisersaschern, studeert eerst theologie aan de universiteit te
Halle. De tijd van het volksboek „Doktor Faustus", namelijk de reformatie, wordt door een geraffineerd systeem van verhoudingen, toespelingen, parallellismen en door een kunstmatige oud-Duitse taal
gesuggereerd. Adrian studeert b.v. bij een professor voor protestantse
theologie, die in zijn grove humor en oud-Duitse vroomheid een ironisch spiegelbeeld van Martin Luther moet zijn; wat o.a. ook gedemonstreerd wordt door de gewoonte van prof. Ehrenfried Kumpf om aan
tafel plotseling met de uitroep: „Agape" een broodje naar een hoek van
de kamer te werpen, waar hij meent de duivel gezien te hebben, zoals
Luther op de Wartburg een inktvat naar de duivel smeet. Subtieler
wordt de vermenging van het „reformatorische" Halle en de van
psycho-analyse vervulde 20e eeuw in de persoon van de theologiedocent Eberhard Schleppfuss, die in zijn colleges de middeleeuwse
legenden en religieuze gewoonten psycho-analytisch ontmaskert en
ongemerkt het geloof ondermijnt. De hinkende Schleppfuss vervult hier
inderdaad de rol van Mephistopheles, die in Goethes Faust, in de
gedaante van Faust zelf, een onnozele eerste-jaars van de theologische
studie naar een veel vrolijker leven overhaalt. Door soortgelijke historische decoratie en literaire allegorie wordt de handeling nog eens
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allure in aanraking gekomen, doch had haar, diep verontwaardigd,
direct gemeden. Veel later reisde hij haar na en, hoewel door haar
gewaarschuwd, bemint hij haar eri wordt ongeneeslijk ziek. Hij ziet
haar nooit weer.
Muziek, genialiteit, zonde en geloof saf val welk een merkwaardige
eenheid vormen zij in de beklagenswaardige ziel van Adrian. Thomas
Mann vertelt zelf, dat Nietzsche hem inspireerde om deze figuur van
Adrian Leverkuhn zo uit te beelden: ook in Nietzsches leven speelt de
muziek een zeer grote rol. Men denke aan de betekenis van Wagner,
Bizet, Rossini. Ook Nietzsches leven werd eens overschaduwd door de
smart die onzuivere liefde met zich bracht. Het genie in Nietzsche
kwam in opstand tegen God en hij eindigde zijn leven in bitter lijden.
Thomas Mann heeft zich voor dit motief van het „lijden der meesters"
sterk geinteresseerd en onwillekeurig komt men onder de indruk van
het diepe lijden, dat Adrian verlaten van God en mensen klaarblijkelijk zelf zoekt. Hij offert zich: op het altaar van het kwade.
Sindsdien is hij getekend. Het toneel van de roman verplaatst zich
van Midden-Duitsland, de wereld van de reformatie (Haile) en van de
muziek (Leipzig, de Bach-stad) , naar het Zuiden: naar Munchen, waar
Thomas Mann zelf vele jaren heeft doorgebracht. Nu wordt Adrian
Leverkuhn de componist, die zich geheel aan de kunst en de muziek
heeft gewijd, maar die de natuurlijke, menselijke samenhang met de
wereld geleidelijk verliest. De wereld zelf wordt nu door Thomas
Mann met alle middelen van zijn cultuurpsychologische ironie, met
humor en koude zin voor het tragische, meedogenloos beschreven. Hier
moet de langzaam zich zelf vernietigende burgerlijke maatschappij van
het Duitse volk een sombere entourage vormen voor de catastrophe, die
zich in Adrian Leverkuhn zal gaan voltrekken. Terwijl het eigenlijke
motief van het pact met de duivel tot nu toe verborgen bleef, en de
ontmoeting met het kwade niet meer dan de ruimte van een kort bericht
volde, ensceneert de schrijver in een klein Italiaans plaatsje --- waarom
Italië? de nabijheid van Rome? of van de Renaissance? — een gesprek
tussen Adrian en de duivel. Het is duidelijk, dat Mann deze gehele
scène naar het voorbeeld van het gesprek tussen Ivan Karamasoff en
de duivel heeft opgebouwd. Maar Mann ontbreekt het aan demonische,
eschatologische furore, die het gehele gesprek bij Dostojewsky in een
ondraaglijke spanning wikkelt. Want Ivan is een nihilist van grootse
allure, iemand die aan God zijn „toegangskaart" tot deze wereld teruggeeft, een denker, die het gehele systeem waarop deze wereld is gebouwd onaanvaardbaar acht, terwijl Adrian een lijdende eenzame is,
die God als het ware nog nooit ervaren heeft. De duivel van Iv an
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Karamasoff wordt geprikkeld door de Grote Tegenspeler, die bij de
dialoog tussen Adrian en de duivel niet aanwezig is. Ivans strijd tegen
God ontwaakt door een diepe ethische en rationele teleurstelling en
zelfoverschatting. Goethes Faust verkoopt zijn ziel aan de duivel om
zijn dorst naar volledige waarheid en naar diep, alles-bedwelmend
genot te lessen, maar beiden bevinden zich in een gigantische innerlijke
worsteling, want Gods stem dringt door tot in hun diepste eenzaamheid. In de dialoog tussen Adrian en de duivel, en bijgevolg in de
gehele levensgeschiedenis van de componist, horen wij deze stem van
God niet. De duivel vraagt met een hem passende ironie: „Wer will
eine theologische Existenz f iihren, wenn nicht ich?" De discussie wordt
hoofdzakelijk op het gebied van de muziek, van het intellectuele spel
gevoerd, en als er religieuze onderwerpen aangeraakt worden, dan is
het voor de duivel een oprecht genoegen, ze psychologisch uit te hollen
en cultuur, muziek, godsdienst in hun volstrekte zinledigheid te laten
zien. De duivel etaleert voortdurend een vrolijk nihilisme, waardoor
ook het uit ziekte en zonde geboren muzikale werk van Adrian een
vruchteloze poging blijft om door de afval van God een groot „werk"
te scheppen. Bij Goethe biedt een hypervitale Mephisto aan Faust elk
genot der aarde aan; Thomas Manns Satan verschaft Adrian een
„extravagant Dasein", een „werkgef iillte Ewigkeit von Menschenleben
lang". Het geheimste motief van Adrians pact met de duivel ligt in het
zoeken naar de „Illumination", het „Aphrodisiacum des Hirns", dat
wil dus zeggen, naar een intensivering van zijn aesthetisch-intellectuele
prestaties.
Hier openbaart zich 't pact met de duivel als 'n product van Thomas
Manns wereldbeschouwing. Want moet men niet ernstig betwijfelen,
of hiermede alle dimensies van het kwade gepeild zijn? Is de duivel niet
duivelser dan de geraffineerde parleur, die Adrian het verval van de
goddeloos geworden cultuur uiteenzet? Hebben wij niet juist in deze
eeuw bewijzen genoeg gehad voor het feit, dat onze begrippen, ethische
zowel als juridische, zo beperkt, zo „burgerlijk" waren, dat wij verrast
werden door het metaphysische geweld, waarmede het kwade optrad?
Deze nieuwe ervaring van het oude, zuiver theologische begrip van de
duivel wilde Thomas Mann in de Faust-figuur weergeven, maar hij
kan haar niet achterhalen. De duivel van Thomas Mann is niet duivels
genoeg en het kwade niet elementair, niet diep genoeg; de intellectuele
hoogmoed houdt nog bij lange na niet alle mogelijkheden in, waardoor
de duivel in staat is om God op eclatante wijze te beledigen. Daarom is
het religieus wel juist, dat de duivel als consequentie van het pact
noemt: „Du darfst nicht lieben", maar dit heeft een te zwak accent
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gekregen. Een vriend van Adrian en een ontroerend lief neefje gaan de
dood in, omdat Adrian aan hen gehecht is; maar zijn groeiende eenzaamheid laat het fundamentele gebrek aan liefde, aan verbinding met
God, niet sterk genoeg voelen.
Dit ontneemt Thomas Mann de mogelijkheid het immanente Duitse
probleem, dat hij trachtte uit te beelden, werkelijk in zijn diepte en
breedte episch te behandelen. De gang van het verhaal wordt stelselmatig gesynchroniseerd met de opkomst en ondergang van het Derde
Rijk, want Zeitblom vertelt de levensgeschiedenis van zijn vriend
gedurende het nationalistische regiem en vlecht er, tot aan het eind van
de oorlog, steeds weer melancholieke beschouwingen over het Hitlerrijk in. Maar omdat in Adrian het demonische wezen niet geheel tot
uiting komt, mist men ook in het verval van de Duitse maatschappij,
dat Thomas Mann beschrijft, de sterke lijnen, de aangrijpende motieven van symbolische waarde. De schrijver volgt zijn oorspronkelijke
neiging, de tragische en vrolijke gebeurtenissen van het München van
tussen de twee wereldoorlogen, in rake beschrijving te schetsen of geestige anecdotes te vertellen. Wij horen van een weduwe uit de hogere
stand, wier twee dochters door een ongelukkige liefde en sociale verwikkelingen een tragisch einde vinden; van een begaafde, vrolijke,
maar gewetenloze violist, die zijn erotische roekeloosheid met de dood
moet bekopen; en wij bewonderen de meesterlijke verteller Thomas
Mann in de beschrijvingen van het leven en de dood van het kindje
„Echo", ondanks hun ietwat sentimentele karakter een hoogtepunt van
het boek.
Maar dit alles houdt niet de geestelijke catastrophe van het Duitse
volk in, die Thomas Mann toch ongetwijfeld als achtergrond voor het
leven van Adrian Leverkiihn wilde gebruiken. Tegen het eind van het
boek tracht hij het eigenlijke motief van het boek, door een goed
gevoerde dramatische strategie, in het volle licht te plaatsen. Adrian
heeft namelijk, teruggetrokken op een Beierse boerderij, een laatste
grote compositie voltooid, „Dr Fausti Weheklag", die hij op een avond
ten aanhore van al zijn vrienden wil toelichten. Voor het eerst wil hij
daarbij ook enkele stukken daaruit op de piano voordragen. Deze
intieme plechtigheid benut Adrian tot aller pijnlijke verbazing, om een
grote en omstandige bekentenis af te leggen. In een eigen, oud-Duitse
taal vertelt hij van zijn verbond met de duivel, van zijn leven dat sindsdien in de greep van satan was en van hetgeen hem tot zijn composities
inspireerde. Daarna zakt hij bewusteloos in elkaar; hij wordt zwakzinnig en leeft nog tien jaar onder de hoede van zijn familie. (Nietz
sche leefde twaalf jaar als krankzinnige, grotendeels bij zijn zuster in
-

DOKTOR FAUSTUS VAN THOMAS MANN

359

Weimar) . Adrian noemt als motief voor zijn apostasie de moed en de
wens om in deze wereld roem te verwerven. Maar dit streven naar
roem draagt in zich een bijzonder gevaarlijk, speculatief element:
Adrian meende tegelijk: „Der zerknirschte Unglaube an die Móglichkeit der Gnade und Verzeihung móchte das allerreizendste sein fiir die
ewige Gate, wo ich doch einsehe, dass soiche freche Berechnung das
Erbarmen vollends unmoglich macht".
Dit heeft Adrian reeds in het gesprek met de duivel naar voren
gebracht, doch de duivel heeft hem elke hoop ontnomen. Want volgens
hem bestaat het grootste gedeelte van de „Population der Hólle" uit
mensen, die zich met deze speculatie hebben ingelaten. En toch blijft de
indruk, dat Adrian daardoor niet geheel verworpen, niet geheel slecht
is; een laatste, minimale hoop op genade ligt nog in deze gedachtengang. Hij zegt ook: „Misschien ziet God, dat ik het moeilijke gezocht
heb en dat ik het mij niet gemakkelijk gemaakt heb; misschien, misschien wordt het mij toegerekend en ten goede gehouden, dat ik me zo
heb ingespannen om alles met taaie wil te volbrengen. Ik kan het niet
zeggen en heb niet de moed erop te hopen". Spreekt zo de absoluut
kwade, de absoluut verworpene? De gehele scène verwekt een diep
medelijden met de hulpeloze, eenzame Faustus, die het er zeer zeker
niet om ging God rechtstreeks en met vol bewustzijn aan te vallen. Ook
dit voert ons terug naar Nietzsche, die in zijn persoonlijk leven niet de
indruk maakte van de gigant, die de burcht der Goden wilde bestormen, maar van de lijdende, eenzame, deerniswekkende mens. Maar
Nietzsche is in zijn werk en zijn denken intransigent, Adrian faalt in
zijn gehele leven •-- en geeft het toe. Deze laatste grote scène van de
schuldbekentenis van Adrian wordt door Thomas Mann uitgebeeld als
een soort „hellevaart" van Faustus, maar in werkelijkheid voltrekt zich
voor onze ogen een droevig einde van een zieke en zwakke mens.
Thomas Mann wilde de kunstenaar tonen, die de ziekte en de zonde
opzoekt om een groot werk te kunnen scheppen. Thomas Mann is
overtuigd dat tussen het lijden, de ziekte en het kunstwerk een geheimzinnige relatie bestaat. Maar het is hem niet gelukt deze relatie tot het
eigenlijke terrein van de duivel te maken. Daarom doen de formuleringen, waarmee Adrian zijn verbond met de duivel tracht te verklaren
zeer celebraal aan. De strijd tussen God en de duivel wordt niet met
volle kracht in de ziel van de mens uitgevochten, omdat de tegenwoor
digheid van het goddelijke wezen in het gehele boek eigenlijk ontbreekt. Het schijnt daarom uit een wereld te stammen, die de relatie tot
God niet als een sterke realiteit in het menselijke bewustzijn beleeft en
bijgevolg ook het wezen van het kwade niet volledig begrijpt. Welke
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waarden beschermt Thomas Mann tegen de machinaties van de duivel?
Hij noemt ze niet, zij blijven vaag, hoewel hij ze juist in de branding
tussen het kwade en het hogere wil verdedigen. Het boek wordt kennelijk tot een apotheose van een cerebraal, aesthetisch humanisme, een
grandioze „Gtitzendámmerung" van de 19e eeuw, die in de atheïstische
psychologie en psycho-analyse voortleeft.
De artistieke en literaire waarde van het boek willen wij nochtans
geenszins onderschatten: inderdaad beheerst Thomas Mann op meesterlijke wijze de kunst van de roman, in de details, in de schetsen en
bespiegelingen, in de ironische cultuurbeschouwing en in de psychologistische flitsen. Hij verrijkt de Duitse literatuur, waarvoor de roman
altijd een moeilijke kunstvorm bleef, met een type dat sterk door de
Franse psychologische romans van de oudere school (Bourget, Marcel
Proust, enz.) geïnspireerd is. Maar zijn poging, daarin ook de apocalyptische problematiek van de Russische religieuze romans te verwerken en daardoor de vraagstukken van de hedendaagse roman te behandelen (Bernanos, Graham Greene, enz.) , kunnen wij niet als gelukt
beschouwen.
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vielen, de man van de straat hebben overtuigd van diens ontegensprekelijke verdiensten. We willen haar beslist onder de loupe
nemen, uitgaand van dit eenvoudige feit: indien James Ensor een
grootmeester der Vlaamse Kunst is, geweest, dan kan dit slechts te
danken zijn aan zijn totale oorspronkelijkheid zowel in de behandeling der kleur als in de keuze der onderwerpen. Deze twee elementen zijn algemeen erkend als specifiek Ensoriaans. Gaan we dus na
hoe hij tot beide kwam en welke hun betekenis en waarde zijn.

**
James Ensor was te scherpzinnig om het tegenstrijdig onderwijs
van zijn leermeesters aan de Academie van Brussel niet door te
hebben, en tevens te begaafd om er zich lang om te bekreunen 2 ) .
Nog geen twintig jaar oud schept hij, tegen alle academische regels
in, zijn eerste meesterwerken: Zelfportret, de Dame met de Wipneus, de Lampen jongen.

Wie de kwaliteit van deze doeken nagaat staat versteld over de
durf van die jongen van negentien jaar. Hij behandelt zijn onderwerp met mannelijke zelfverzekerdheid in de weergave. De rake
toets suggereert ten volle de gewenste atmosfeer: al het overbodige
wordt geweerd om de soberheid van de stemming niet te breken.
Want hier treffen we een essentieel element van Ensors kunst: hij
ontroert door de weergave en de uitdrukking van een diep-menselijk
gevoelen. Als men de Lampenjongen van Ensor naast le Fifre van Manet stelt, kan men misschien getroffen worden door de oppervlakkige
gelijkenis. Maar zowel factuur als inspiratie zijn totaal verschillend.
Manets kleuren zijn vlak en scherp-omlijnd. Bij Ensor krijgt de pate
relief en volume dank zij de ruwe maar geniale verfstreken. Meer
nog: bij Manet is het onderwerp een voorwendsel voor een kleuren2 ) James Ensor werd op 13 April 1860 te Oostende geboren uit een
Engelse xader en een Vlaamse moeder. Van 1877 tot 1879 volgt hij de Academie te Brussel, waar hij zijn meesters ontstelt door zijn talent en zijn nonconformisme. Van 1879 tot 1889 produceert hij zijn voornaamste werken en
maakt een dubbele evolutie door: de interieurs wijken voor maskerscènes
en de sombere tonaliteiten verhelderen tot gefriseerde lichtspelingen. In 1884
sluit hij aan bij les Vingt, maar weldra staat hij gans vereenzaamd in zijn
oppositie tegen het neo-impressionisme. Zijn verbittering uitte zich in meedogenloze kritiek en bijtende satire. V an af 1890 slinkt zijn productie geleidelijk en beperkt zich tot het hernemen v an oudere thema's. Sedert 1908
(datum waarop Verhaeren zijn werk over Ensor publiceert) liet hij met
zachte ironie de gestaag-toenemende huldeblijken naar zich toekomen, in zijn
geliefd Oostende dat hij nooit, ook niet gedurende de bitterste oorlogsjaren,
voor geruime tijd verlaten heeft.
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à celle de 1a forme emprisonnée des objets, ou tout est sacrifié au

ton solaire, surtout au dessin photographique et banal."
Het zou zeker de moeite lonen dit onderscheid nog verder te analyseren, doch dit zou een meer technische uiteenzetting vergen.
Daarom gaan we het totaal-eigene van Ensors kunst verder na in
het tweede specifiek Ensoriaanse element, namelijk het masker.
*

*

*

In het doek de Geërgerde Maskers,
duikt
daterend uit 1883
voor het eerst een masker op. Het is de schilder minder te doen om
een vermakelijke farce, dan wel om een verhogen van de stemming,
die hij vroeger trof in zijn volkstypen als de Lampenjongen of de
Roeier. Wie de maskers wegneemt van de personnages
en bij de
zittende figuur vooral is dat zeer gemakkelijk
vindt terstond een
werk terug uit de eerste periode. De kleur van het fond en de hele
compositie zelf liggen in de gewone lijn. Het is best mogelijk dat dit
nieuwe procédé eenvoudigweg een vondst was bij Ensor, evenals
het masker in de rechterhoek van De Braekeleers Kaartspel. Ensor
had immers zoveel maskers gezien in de winkel van zijn moeder.
Maar die vondst maakte op hem een zeer diepe indruk en openbaarde hem een picturale uitbeeldingswijze, met weergaloze mogelijkheden: het masker was niet alleen een schilderachtig voorwerp, het
kon uitdrukking worden.
De aanwending van dit nieuwe element zal worden bepaald door
de aanvallen van de onbarmhartige kritiek, die zelfs zijn vroegere
vrienden van de Vingt hem niet sparen. We ontdekken die zin het
beste in het belangrijkste werk van dit genre: de Intrede van Christus
te Brussel, dat vijftig jaar lang in het atelier van Ensor een dominerende plaats innam 3 ) .
Wie de eerste maal dit doek ziet, staat verstomd over het schreeuwerige kleurgeschetter dat op de toeschouwer aandromt en hem
meesleurt in het luide schateren der velen. Men moet meelachen
om de fantastische farce, om de grove boert der verheerlijking: ziedaar de triomf van Ensor! Men vergete niet dat Ensor zichzelf
meermalen onder de trekken van een mishandelde of bespotte
Christus heeft uitgebeeld ...
Dóch wanneer men terug komt voor het doek, telkens en telkens
3 ) Dit doek, het grootste v an Ensor (2,58 x 4,31 m), verliet slechts viermaal het atelier van de kunstenaar: in 1929 werd het tentoongesteld te
Brussel, in 1939 te Parijs, in 1949 te Oostende. In 1940 moest het, reeds beschadigd door een gr an aatscherf, naar een schuilkelder worden overgebracht.
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weer, dan dringt zich iets oneindig-pijnlijks aan de toeschouwer op.
Al die tronies en maskers worden diep-menselijk, tragisch-menselijk.
Men had hartelijk gelachen om die maskarade: mettertijd wordt men
onmiskenbaar gewaar dat men gelachen heeft om reële mensen. Niet
om de deftige burger op de straat, die zijn waardigheid in acht neemt,
maar om diezelfde heer, op een ogenblik waarop hij, alle zelfrespect
vergetend, met de anderen aan 't schateren is gegaan en zijn diepste
wezen zijn verdrongen ik buiten zijn weten en zijn willen,
aan 't licht is gekomen.
Die ontdekking doet pijn, niet omdat Ensor u heeft beetgenomen
daarvoor kijkt hij u te ernstig aan maar omdat ge inziet dat
ge met die „heer" terecht hebt gelachen: de mens is werkelijk zoals
Ensor hem uitbeeldt. En wilt ge daar niet bij wenen, dan moet ge
maar voortschateren met de grote groep onnozelen voor u, die niet
eens weten dat ze lachen om eigen leegte en zinloosheid te vergeten.
De grote fanfare van rood, blauw en wit, overschetterd door nijdig
geel, wordt op dat ogenblik een enig „document humain". Nooit zal
zo'n schilderij academisch schoon zijn, doch het is een meesterwerk
in het satirisch genre, niet zozeer omdat het een aantal mensen ontmaskert wier gelaat wij toch niet meer kennen en wier naam ons
voor altijd onbekend zal blijven, maar vooral omdat het „de" mens
zijn masker van opgeschroefde deftigheid en zorgvuldig opgemaakte
eigenwaarde afrukt en hem toont zoals hij is 4 ).
Van het ogenblik af dat Ensor deze vondst gedaan heeft, zal hij
zijn gemoed kunnen uitstorten. Reeds in het Zelfportret van 1883
staren zijn doordringende ogen de toeschouwer aan. Niets laten ze
door van eigen gevoelens, ze peilen de waarde van de mens. Ensor
doorstond vele aanvallen, heftige kritieken, harteloze miskenning.
Nooit kon hij bij de mens die zich tegen hem kantte, een objectieve
4 ) Twee jeugdherinneringen van Blanche Rousseau, nichtje van Ensor,
staven deze interpretatie. Ensor had zijn „violon d'Ingres" : hij hield veel
van muziek en had een harmonium op zijn atelier

„A un diner de notes, ot se trouvaient un grand nombre de bourgeois,
Ensor, pale et muet se laissait taquiner, mais avec des sourires contraints,
des regards dédaigneux, ot s'allumaient parfois des éclairs fugaces d'une
colère ou d'une ironie effrayantes. Non loin de lui, je l'observais et j'avais
presque peur. Tout It coup, quelqu'un l'interpelle: „De la musique, James,
de ta musique". On rit, it résiste, on insiste... Alors it se lève tout b. coup,
marche au piano et fait éclater une fanfare si discordante, un tumulte de
sons bousculés, mais si moqueur et si violent, d'une si imprévue et tragique
ironie... une marche des bourgeois ot les cris des animaux se mêlent au
vacarme du tam-tam, et brisée dans un long hurlement sinistre. Il revient
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blad leidt de blik onweerstaanbaar naar het rustige groen in het
midden van het doek. Maar 't bruinrode in het eerste werk, is heftig
rood in het tweede; de somber-groene kleur verheldert tot groen
met wit gerand, en de achtergrond vooreerst somber, wordt nu helwit met een heerlijke olijf-groene ketel, vol blauw spiegelend water.
In vele stillevens vinden we een gelijksoortige kleurenomzetting bij
eenzelfde onderwerp.
Hierbij dient men te onderlijnen met welk een natuurgetrouwheid
(binnen de impressionistische werkwijze, natuurlijk) James Ensor
deze stillevens weergeeft. Het is alsof hij, die de mensen niet kon
bezien zonder te ontdekken hoe ze logen in hun diepste wezen, hier
eindelijk vastheid en werkelijkheid vond. De realiteit dezer voorwerpen, omhangen met de heerlijkheid van zijn penseel, schenken
hem de genotsogenblikken van zijn kunst.

*

*

*

In dit perspectief: James Ensor de rusteloze zoeker naar de waarachtigheid van mensen en dingen, komt het werk van de schilder,
zo verscheiden en uiteenlopend op het eerste gezicht, tot een wezenlijke eenheid. Het hele oeuvre getuigt van één enkel, diep-menselijk
gevoel.
Vooreerst trachtte Ensor de mens te benaderen in zijn verwanten
en in zijn gewone omgeving van burgers en kleine lieden, die hij
ontmoette in zijn geboortestad. Toen de storm van verontwaardiging
opstak tegen zijn werk, toen zelfs zijn strijdgenoten hem uitstieten,
toen de dagelijkse wrijvingen in eigen familie hem geen enkele schuilplaats meer lieten, moest dat gevoel van humaniteit zich wel uiten
in een aan de kaak stellen van deze ongerechtvaardigde harteloosheid, voortspruitend uit hopeloze oppervlakkigheid. Sedertdien is nog
slechts één mens uitgebeeld op zijn doeken: Ensor zelf. Zelfs van
zijn moeder, die hij zo pakkend schetst op haar doodsbed, tekende
hij nog slechts een masker: haar dodenmasker.
Door allen verstoten, zal deze zoeker naar oprechtheid en diepe
menselijkheid zich troosten in zijn kunst. Zij stelt hem in staat het
echte aspect van de wereld uit te beelden en tevens om te vormen
tot een heerlijkheid van kleur en harmonie, hoe afstotelijk ook de
daarin voorkomende wezens zijn. Bij zijn meest schampere spot en
zijn bitterste satire, blijft de hoop uit zijn werken spreken, de hoop
op het diepere, op het echte: cynisme ligt niet in zijn aard. Doch ten
volle kan hij zich slechts uiten in zijn stillevens, waar de waarheid
van het voorwerp samenvalt met de schoonheid van de kunst.
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Vanaf 1895 is de productie van Ensor zeer sterk geslonken. Emile
Verhaeren schrijft deze inzinking toe aan de vermoeienis geboren
uit de miskenning. Deze zienswijze lijkt moeilijker te staven, daar
het juist de verwoede oppositie is geweest die Ensor prikkelde tot
de uitdrukking van zijn diepste gevoelens en tot de volle ontplooiing
van zijn eigen genie.
Toch moeten we toegeven dat hij rond die jaren zijn gehele boodschap had ontdekt en uitgezegd. Daar het hem hierbij slechts te doen
was om de diep-menselijke en persoonlijke uiting van zijn eigen
levensinzicht, kon hij, na de uitdrukking van deze visie, nog wel
mooie werken produceren, als b.v. zijn stillevens, maar de hem gestelde levenstaak had hij tot een goed einde gebracht.
De wezenlijke en blijvende waarde van Ensors kunst ligt dan
ook hierin, dat hij, alleen tegen allen, trouw bleef aan zijn levens
taak, waarvan hij zich kweet met een ongeëvenaard talent. Een
virtuoos kan wel zijn techniek bevrijden van alle schoolse voorschriften om te spelen met de kleur, maar die techniek uitsluitend in
dienst stellen van de uitbeelding is eigen aan de ware kunstenaar.
Bij James Ensor is de kleur immer de uitdrukking van zijn diepste
beleven, of hij ze nu schreeuwerig-vlak gebruikt als in vele maskerscènes, of geïriseerd-subtiel, als in vele stillevens. Deze totale oprechtheid in het streven naar de uitdrukking van zijn diep-menselijke
ondervinding met louter picturale waarden, maakte hem tot een
geniaal kunstenaar: de grootste wellicht die ons Vlaamse volk schonk
aan Europa sedert de dood van de Meester van de Slag der
Amazonen.
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Over de „bekering" der Duitsers
door A. BOONE S.J.

ANNEER wij in een vorig artikel over de bekering der Duitsers (zie Decembernummer 1949) onderzochten hoe de huidige Duitse mens staat tegenover de totalitaire ideologie, het geloof in
Hitler, militarisme en nationalisme, moesten wij op grond van onze
beschouwingen eigenlijk wel akkoord gaan met de vele buitenslandse
waarnemers, die het na-oorlogse Duitsland bezochten: geprikkeld door
uiterst ongunstige omstandigheden, die voor elke vaderlandse trots
een zware vuurproef zouden uitmaken, wordt het Duitse nationalisme
een reëel gevaar voor de Duitsers zelf en voor heel Europa, indien
men die stroming niet in een veilige baan weet te leiden.

W

Naar een nieuwe politieke levensvo rm
Wij dienen daarom na te gaan wat er in Duitsland terecht komt
van wat we genoemd hebben de opbouwende beweging in de bekering van het nationaalsocialisme. We omschreven die aldus: een
onbestemd geloof in iets wat men democratie heet. We lieten daarbij
opmerken, dat dit geloof verband houdt met wat Jaspers noemt „de
absolute solidariteit met de mens als mens". Dit komt treffend overeen met Chesterton's opvatting van de democratie: „dat de essen
tiële dingen in de mensen die dingen zijn, welke ze gemeen hebben,
niet de dingen die ze apart hebben", en dat „het politiek instinct of
verlangen een van deze dingen is die ze gemeen hebben". Zodat
volgens het democratisch geloof het regeren „aan de gewone mensen
zelf moet overgelaten worden" 1
Wie nu deze opvatting van de democratie niet deelt, wie zich dus
uit deze algemene mensen-solidariteit isoleert, hem blijft nog de keuze
tussen drie mogelijkheden. Hij kan geloven in een dictatuur, ofwel in
een oligarchie, daardoor de mening verdedigend, dat regeren altijd
de zaak is van een enkeling of van een kleine groep. Het is echter
ook denkbaar, dat hij volstrekt niet meer gelooft in de weldaad van
regerende mensen.
We kunnen de ongenuanceerde formuleringen van Spectator 2 ) niet
) .

1)
2)
24

CHESTERTON, „Orthodoxy", p. 68-69.
„La Revue Nouvelle", Juni 1949.
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onderschrijven, waarin hij beweert, dat vele Duitsers trouw gebleven
zijn „au système du régime autoritaire et absolu": De dictatuur, zoals
die door het nationaalsocialisme werd in praktijk gebracht, met haar
onbeperkte onderdrukking van elke persoonlijkheid, wordt nu vrijwel
door alle Duitsers verworpen. De absolute gebondenheid die haast
allen hebben ervaren, de oorlog die met zijn funeste gevolgen nog
immer op allen drukt, hebben de Duitsers voorgoed afkerig gemaakt
van elke partijregering, waar alle macht, zonder enig beroep, in de
handen van een fanaticus ligt. Of daarmee het democratisch geloof
gevestigd werd, is zeer twijfelachtig: de aarzelende deelname aan de
verkiezingen, het gebrek aan interesse voor het werk van de Constituante te Bonn, de scherpe critiek tegen alle partijleidingen zonder
onderscheid, het zeer beperkte percentage van jongeren die in de
partijen actief zijn, dit alles schijnt er op te wijzen, dat de doorsnee
Duitser het democratisch geloof: „regeren is een aangelegenheid voor
allen" nog niet in voldoende mate verworven heeft. Dit moet wel zijn
verklaring vinden in het feit, dat de leidende politici bijna alle figuren
zijn van voor 1933. Men volgt hun activiteit met een nauwelijks verholen wantrouwen, dat aldus kan worden geformuleerd: „Zullen die
heren, die de machtsovername van het nationaalsocialisme in een parlementaire tijd niet hebben kunnen verhinderen, nu in staat zijn om
ons uit deze chaos en wanorde de weg naar orde en geluk te wijzen?"
De zachtzinnigsten en de meest welwillenden geloven nog wel dat
staatswetgeving de zaak is van een kleine groep, waarop de grote
massa geen invloed behoort uit te oefenen. Velen echter, zeer velen
zijn overtuigd dat wetgeving en regeren in Duitsland voorlopig geen
zin heeft. Natuurlijk moet dit gedeeltelijk verklaard worden door de
internationale positie van Duitsland: de hele geschiedenis van de
parlementaire raad van Bonn waar elke belangrijke beslissing door de
militaire autoriteiten richtinggevend beïnvloed werd, en iedere crisis
door een machtwoord van de bezetters werd opgelost, bewijst duidelijk, dat de Duitsers zelfs hun eigen huis niet mogen bouwen naar
eigen inzichten. De conflicten echter, die te Bonn tussen de verschillende partijen voortdurend gerezen zijn, lieten meteen blijken, dat het
politiek begrip en de parlementaire ervaringen van de Duitse leiders
een ononderbroken toezicht vanwege de Westelijke machten eisten.
Zodat samenvattend kan gezegd worden, dat de internationale onmacht van Duitsland dit gebrek aan inzicht en interesse voor een
democratisch Duits bestel gedeeltelijk kan verklaren, dat echter dit
reeds bestaande gebrek aan democratisch geloof een vreemde tussen
komst voortdurend vordert. Deze circulus vitiosus zal slechts door

DE „BEKERING"
"BEKERING" DER DUITSERS
DUITSERS
OVER DE

371
371

uiterst geschikte
geschikte en
envoorzichtige
voorzichtigemanipulaties
manipulatieskunnen
kunnen vrijgemaakt
vrijgemaakt
uiterst
worden in een gezonde democratische beweging.
wordenigz mocratishebwgn.
grote vraag
vraag echter
echter blijft,
blijft, of
of daarvoor
daarvoor bij
bij het
het Duitse
Duitse volk
volkde
de
De grote
noodzakelijke voorwaarden
angst voor
voor een
een nabije
nabije
noodzakelijke
voorwaarden aanwezig
aanwezig zijn.
zijn. De angst
oorlog tussen de Oostelijke en de Westelijke machten, die iedereorlgtusendOijk Westlmachn,dier
poging om
om aan
aan Duitsland
Duitsland democratische
democratische instellingen
instellingen te
geven het
het
poging
te geven
karakter van
ogen van allen
allen die
die in
in een
een
karakter
van het
het voorlopige
voorlopigegeeft
geeft in
in d~
de ogen
dergelijke oorlog
op zichzelf
zichzelf geen
geen bewijs,
bewijs, dat
dat de
deDuitsers
Duitsers
dergelijke
oorlog geloven,
geloven, is op
ontoegankelijk zijn
democratisch geloof
geloof inindemocratische
democratische
ontoegankelijk
zijn voor
voor een democratisch
vormen vastgelegd. Alleen
Alleen wordt
wordt een
een diepe
diepedemocratische
democratische opvoeding
opvoeding
vormen
door die
die psychose
psychose erg
erg bemoeilijkt.
bemoeilijkt. Anderzijds
Anderzijds wint
vooral bij
bij de
de
door
wint vooral
overtuiging veld,
veld, dat
dat te
te grote
grotevrijheid
vrijheid niet
niet steeds
steeds
jongere generatie de overtuiging
Deze geestesrichting
geestesrichting mag
mag men
men echter
echter niet
niet als
alsspeciaal
speciaal
heilzaam is.
heilzaam
is. Deze
Duits verschijnsel
verschijnsel aanzien.
Gustave Thibon
Thibon kan
kan ververDuits
aanzien. Wanneer
Wanneer een Gustave
klaren: ..„Ce
Ce n'
est pas parce que Hitler et Mussolini
Mussolini ont
ont abusé
abusé de
de leur
leur
klaren:
n'est
péremptoirement prouvé que tout
tout régime
régimeautoritaire
autoritaire
pouvoir, qu'il est péremptoirement
soit mauvais'',
mauvais", zo is deze
deze formule
formule te
te begrijpen
begrijpen als
als de
deuitdrukking
uitdrukking van
van
Westersemilieu's,
milieu's, die
die een
eensteviger
stevigercentraal
centraalgezag
gezag
de strevingen in vele Westerse
Evolueren trouwens
trouwens de
de maatregelen
maatregelen op
op het
het gebied
gebiedder
deretatieta tiwensen. Evolueren
door de
de marxisten
marxisten in alle
alle landen
landen nagestreefd
nagestreefd en
en ininsommige
sommige
satie,
satie, door
landen
doorgevoerd, niet overduidelijk
overduidelijk naar
toekennen van een
een
landen doorgevoerd,
naar het toekennen
ongewoon grote bevoegdheid
bevoegdheid aan
aan het
het staatsgezag?
staatsgezag? De
De aspiraties
aspiraties van
van
de Duitse
Duitse jeugd
jeugd moet
moet men
men derhalve
derhalve mee
mee in
in dat
datverband
verbandbegrijpen.
begrijpen.
Deze meer
meer genuanceerde
genuanceerde houding,
houding, die
die samen
samen met
met een
eendemocratisch
democratisch
sterke gebondenheid
gebondenheid verlangt,
verlangt, beantwoordt
beantwoordtblijkbaar
blijkbaar aan
aan
regiem
regiem een sterke
het Duits karakter.
karakter. Men mag
mag ze dus
dus niet
niet aanzien
aanzien als
als een
eenhinderpaal
hinderpaal
voor de vestiging
vestiging van
van een
eendemocratisch
democratisch geloof.
geloof. Ons
Onsschijnt
schijntze
zeintegenintegendeel een waarborg
waarborg te zijn
zijn voor
voor de
de leefbaarheid
leefbaarheid van
van een
eeneventuele
eventuele
deel
Duitse statenbond.
statenbond. Zegt
Zegt A. Huxley
Duitse
Hu:idey niet
niet sinds
sinds lang:
lang: „De
"De mensen
mensen bebehoren
verschillende typen;
typen: men
men moet
moet dus
dusverschillende
verschillendesoorten
soorten
horen tot verschillende
van democratische instellingen met
met zelfbestuur
zelfbestuur scheppen" 3).
3).
Trouwens:
oprechte pogingen,
pogingen, die
die men
men in
in sommige Duitse
Trouwens: de
de oprechte
groepen waarneemt om een meer
meer personalistisch
personalistisch georiënteerde
georiënteerde sociale
sociale
rechtstreeks gericht
gericht tegen het
het etatistisch
etatistisch en
en
maatschappij
maatschappijte
te stichten,
stichten, rechtstreeks
nationalistisch
wijzen erop
erop dat
dat de
de grote
grotevoorvoornationalistisch socialisme
socialisme van
van Hitler,
Hitler, wijzen
waarde
democratisch geloof,
absolute eerbied
eerbied voor
voor de
de
waarde voor
voor een democratisch
geloof, de absolute
mens
steeds meer
meer verwezenlijkt
verwezenlijkt wordt.
wordt. En
Endit
ditjuist
juistschijnt
schijnt
mens als persoon, steeds
wezenlijk belang voor
voor Duitslands
Duitslands gezonde
gezonde politieke
politieke ontwikontwik..
ons
ons van wezenlijk
keling.
3)
A.HUXLEY,
HUXLEY,„Ends
"Endsand
andMeans",
Means", p.
p. 86.
86.
3 ) A.

372

OVER DE „BEKERING" DER DUITSERS

De persoonlijke bekering
Wij willen nog enige beschouwingen wijden aan wat we noemden „de dogmatische bekering van idealistische nationaalsocialisten
uit de dwaling naar het licht, die immer een goddelijke hulp veronderstelt en dus wel altijd een individueel karakter zal bewaren". We
deden daarbij opmerken hoe precair de bekering van een nationaalsocialist moet zijn, wanneer hij slechts zijn oude goden verbrandt, en
als positief, opbouwend moment, nog steeds niets anders bezit dan
het theoretsch geloof in een Duitse democratie, die haar levensvatbaarheid nog niet in de praktijk kon bewijzen. Dit democratisch geloof
kan de eerste stap zijn naar een algemene mensensolidariteit en aldus
naar God. Het kan echter ook in deze harde na-oorlogse jaren definitief tot nihilisme ontaarden. We zijn er immers persoonlijk van overtuigd dat. wanneer de idealistische nationaalsocialist de weg niet
vindt naar een persoonlijke God, zijn opvoeding, samen met zijn
dagelijkse ervaring hem onvermijdelijk naar een nihilisme zullen voeren, dat de logische consequentie van het nationaalsocialisme is. Wat
ook op dit gebied de bekentenis zou afdwingen: en Hitler heeft dan
toch overwonnen. En vermits dit nihilisme onmogelijk de naam van
een bekering, zelfs in haar meest minimalistische betekenis, verdienen
kan, moet een definitieve genezing van het nationaalsocialisme in de
religieuze sfeer gezocht worden.
Dergelijke dogmatische bekeringen, hoe laag ze procentsgewijze
ook mogen blijven, zijn toch geen zeldzaamheden. Hoewel ze, gezien
de genade die wordt verondersteld, immer een individueel aspect
dragen, toch kan men enkele psychologische hinderpalen aanwijzen,
die velen op hun weg hebben ontmoet. Alleen is de wijze waarop de
genade, langs allerhande menselijke factoren, die lieden helpt om de
moeilijkheden te overwinnen, voor elk hunner uniek.
Wellicht werd de door en door heidense nationaalsocialist nergens
zo goed getypeerd als in de figuur van Enzio in het laatste boek
van Gertrud von le Fort Der Kranz der Engel. Men kan misschien
betwijfelen of de schrijfster zelf deze opzet heeft gehad: zij zelf gebruikt
immers in heel haar boek nergens het woord nationaalsocialisme.
Toch is de zelfverzekerde, trotse God-loochenende houding der nazi's,
met al haar koude lief deloosheid en onbarmhartigheid uitstekend
getekend. Het getuigt van een diep psychologisch inzicht dat de
schrijfster de moderne afkeer voor romantiek bij de jonge heiden zo
scherp heeft onderlijnd. Want de jonge Duitse generatie, die door
de partij onder handen werd genomen, had in die tijd werkelijk haar
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„angst voor de metaphysische eenzaamheid en hare Muze" overwonnen. Zij wilde niet de erfgename zijn van christendom en romantiek, zij kon niet knielen en zelfs in haar meest welwillende uren moest
ze bekennen, dat God en godsdienst voor haar nietszeggende begrippen waren.
Deze onvruchtbare angst voor of afkeer van elke romantiek is
immers een nog altijd doorwerkende rem bij de Duitse jeugd. Wanneer
men het romantische begrijpt als een personaliserende geesteshouding,
die aan stenen en bomen, aan de wind en de sterren een persoonlijk
bestaan toekent, dan begrijpt men hoe gemakkelijk deze stroming tot
de aanvaarding van een persoonlijke godheid, binnen of buiten de
kerken, voeren moest. Zij kon leiden tot pantheïsme of christendom.
Maar de diepe eerbied en liefde voor de persoon, ook voor de gedroomde persoon, die eraan ten grondslag ligt, blijft een gunstige
bodem voor innerlijke religiositeit. Het utilitaristisch collectieve denken, dat opzettelijk in de plaats van dit romantisme werd aangeleerd,
moest noodzakelijkerwijze het jeugdige gemoed in een „schaal van
hardheid" insluiten, die nu nog niet helemaal van haar is afgevallen.
Zij heeft tegelijk elke ontvankelijkheid en iedere deemoedige overgave
gedood. De jonge nationaalsocialist wist zich nergens alleen; in de
Hitlerjeugd en in het leger was hij geborgen in een drukke gemeenschap en werd hij ondergedompeld in een zee van opdrachten, zodat
hij nooit de kans kreeg om eenzaam, als persoon tegenover Persoon,
voor een God te staan. Daarvandaan die ontzettende oprechtheid van
hun getuigenis, dat God en godsdienst voor hen slechts lege begrippen
waren, en de vermetele overtuiging dat ze waarachtig God overwonnen hadden. Hierdoor verklaart zich ook de haatvolle angst die
zich van velen meester maakte toen ze bevonden dat integendeel God
overwinnaar gebleven was; doch ook het warme geluk dat de uitverkorenen beving, toen ze mochten ervaren dat Gods zegepraal ook hier
slechts liefde betekende. Doch eer ze het zover hadden gebracht,
moesten ze hun eigen plots erkende eenzaamheid aanvaarden en veroveren. Want hoe wonderbaar het ook lijkt, bij die jonge idealisten
was slechts bitter weinig nationaalsocialistische geloof ssubstantie
voorhanden. Van de vele dogma's der nieuwe doctrine hadden ze
in hun verhitte hoofden slechts plaats gevonden voor het geloof in
de zending en de almacht van de Fiihrer en Duitslands roeping. De
blijvende leegte werd gedekt door het activisme van de partij of van
het leger. Toen Duitsland ineenstortte bleven al die activiteiten uit
en stond de jonge nationaalsocialist plots en voor het eerst wellicht,
tegenover zijn eigen eenzaamheid. De gemeenschap van het regiment
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en van de beweging werd opgelost, elk stond voor een taak die hij
nooit had gekend en niet begreep; de motieven die vroeger hun aandrift waren geweest bleken ijl te zijn, er bestond niets meer waarop
ze zich konden beroepen dan hun povere zelf. Daarbij kwam voor
velen, die zich niet bleven opsluiten, het onverdraaglijke bewustzijn
dat ze de mooiste jaren van hun leven en dat leven zelf in dienst van
een misdaad hadden gesteld. En hoezeer ze ook gerechtigd waren om
gebruik te maken van het excuus „dat ze niet geweten hadden", toch
blijft de last van al de boosheid, die ze in de wereld hielpen vestigen,
op hen drukken. Enkelen hunner hebben de misdaad erkend en er zich
vroeger van afgekeerd, zoals in het veelbesproken stuk van Carl
Zuckmayer Des Teu f els General verteld wordt. Het schema echter
blijft voor allen hetzelfde: „Ik had geen tehuis voor ik bij de Hitlerjeugd kwam. Mijn heimat was het scholingskamp, de ordensburcht
en dan het leger .... Toen heb ik nog niets geweten, ik was toen, vrees
ik, sterk gepantserd
Misschien was het altijd zo en heb ik het
alleen maar niet gezien Niet willen zien. Misschien heeft eerst de
oorlog dat gewekt. Maar het is allemaal waar wat men hoort. Er
zijn geen gruwelvertelsels! Ik heb het met eigen ogen gezien Dat
heeft toch met oorlog niets te maken. Niets met het doel, met de idee.
Daarvoor bestaat geen rechtvaardiging. En ik vraag, Heer Generaal,
wordt ieder zó wanneer men hem aan zich zelf overlaat? Zou men
zelf zo kunnen worden? In de ordensburcht heeft men tot ons
gezegd dat we de kruisridders van een nieuwe tijd waren. De oude,
christelijke tijd had zijn 2000 jaar gehad. De nieuwe zou naar onze
plannen opgetrokken worden. Een rijk van kracht en heerlijkheid op
deze wereld. Ik heb dat alles geloofd. Ik was geestdriftig. Maar hoe
kan iets nieuws ontstaan, iets krachtigs en goeds, als het bij de aanvang het laagste en gemeenste in de mens ontketent. Hoe moet men
die nieuwe tijd verdragen, indien hij met niets dan moord begint?"
En dan komt, logisch daaruit volgend, de gepassioneerde dubbele
vraag, waaraan voor hem, en voor de duizenden die zoals hij vroeger
of later, het bedrog hebben ingezien, de enige nog blijvende zin van
het leven verbonden is: „Heer Generaal, gelooft U in God? Hebt LI
ooit gebeden?"
Aan niets immers hebben die geslagenen zo'n grote behoefte, als
aan een klare wegwijzer en een hand die hen voert. Hun grote ervaring heet chaos en verwarring, waar ze zich eenzaam doorheen
slaan. En wanneer hun het grote geluk van de ontmoeting met God
te beurt valt, blijven ze nog immer onbeholpen kinderen die men bij
iedere stap leiden moet. Hun grote edelmoedigheid en offervreugde
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vindt geen werkterrein en ze kennen de middelen niet om hun nieuw
geloof te beleven. Want ze staan plots voor de verbijsterende tegenstelling, dat in de voorbije jaren de drukte van opwindende en adembenemende opdrachten de leegte van hun geloof vulde, terwijl nu de
volheid van hun nieuw geloof de taak van elke dag moet bezielen.
Het blijft voor die religieus nog zo primair gevormde harten een
onthutsende vaststelling dat hun leven niet zo totaal wordt ingepalmd
door het christendom, als dit het geval was met het „idee", en dat
ze voor Christus geen opdrachten hebben. En dit is hun, bij hun eerste
passen op een religieuze weg, een zeer zwaar gemis.
Bij de besten onder hen vergt het publiek verloochenen van hun
vroegere idealen een zeer ernstige inspanning. De opvoeding en de
façade-leer van trouw en eer maakt het voor velen een soort verraad
partij en leiders af te zweren nu ze vernederd en overwonnen zijn. Men
ontkomt bij sommige jonge mannen niet aan de indruk dat zij leven in
het bewustzijn altijd Gods partij te hebben gekozen, de zijde van goedheid, gerechtigheid en orde. Hoewel ze zich door hun vroegere leiders
bedrogen weten, voelen die jonge mensen hun zogenaamd verraad aan
de partij als een soort verraad aan God. Het vergt van de Duitse
priesters en van de Duitse kerken een grote mate van tact en veel,
geduld om die volstrekt a-religieus opgevoede mensen te leren, dat
ieder leven voor recht en orde ten slotte een leven voor God is en dat
ze geen enkel ideaal hebben verraden door zich gedeeltelijk van hun
verleden los te scheuren. Mac Arthur zei eens dat de kwestie van het
recht op de eerste plaats een theologische vraag is. Dit woord werd
voor een Katholiek opgevoede inspecteur van justitie in het derde rijk
eerst na jaren denazificatie-kamp het uitgangspunt van zijn terugkeer
tot de Kerk.
Is Duitsland nu bekeerd? Wanneer men Duitsers zelf voor die vraag
stelt, weten ze geen enkelvoudig antwoord. Er is er geen. Het nationalisme blijft dreigen en vindt in het militarisme een gemakkelijke bondgenoot. Daartegenover kan men een lofwaardige zwenking naar een
diepere personalistische levenshouding constateren, die in de Duitse zin
voor gemoedelijkheid een gunstig klimaat vindt. Het hele Duitse leven
wordt inderdaad door tegenstrijdige stromingen beheerst, en het zou
zeer gewaagd zijn aan éne ervan het overwicht op de andere toe te
kennen. Doch wanneer de Duitser, eerlijk en oprecht een antwoord
zoekt en geeft, dan luidt het: „Wij rekenen op Europa. Eerst binnen
een Europese Unie, waar we ons toegewezen zien een eigen taak, met
welbepaalde draagwijdte en duidelijke grenzen, zullen we voor ons
zelf beveiligd zijn".
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Nu is het niet gemakkelijk een wezen dat met mensenlevens omgaat
zo ongeveer als wij met lucifers, dat uit loutere grilligheid zoons of
vaders van zijn vrienden ter dood brengt en ze lang laat martelen om
hen het doodgaan te doen voelen, dat zich bij deze scenes het meest
over zijn eigen ongevoeligheid verbaast, dat de vrouwen van zijn gasten of gastheren rooft en onteert, dat alle, letterlijk alle religieuze of
menselijke bindingen veracht, kortom een monster van onmenselijkheid
dat zwelt in genoegen om de angst en-het leed zijner medemensen, het
is niet gemakkelijk zulk een gedrocht aanvaardbaar en zelfs enigszins
sympathiek voor te stellen. Grotere genieën dan Camus is dit niet gelukt. In Othello laat Shakespeare Jago optreden, ook een monster van
onmenselijkheid, hoewel nog maar een kind bij Caligula, maar de grote
dramaturg slaagt er niet in of doet geen moeite Jago psychologisch te
construeren; hij blijft een onmens zonder meer. Ook koning Richard III
is een incarnatie van het boze; hij is een veel minder abstract monster
dan Jago, maar hij staat toch nauwelijks in de schaduw van Caligula en
treedt allerminst op als een krankzinnige.
In „De Demonen van Dostoj ef ski komen ook abnormale figuren
voor die zonder meer het boze vertegenwoordigen, de holle zwetser Peter Werchowjénski en de sinistere Stawrógien, gentleman en misdadiger. Maar beiden zijn van ander kaliber dan Caligula, die alle menselijk
medegevoel mist en wiens ziel door een of vele moorden zelfs niet
beroerd wordt. Hetzelfde geldt van de misdadigers van Balzac, een
Vautrin bijvoorbeeld; allen hebben nog zoveel menselijks in zich dat zij
tot deze mensenwereld behoren. Een monster echter dat volkomen
redeloos, zonder aanleiding bijna, zijn vrienden of gasten of bezoekers
opruimt, doet slechts aan als een krankzinnige, die het normale geestelijke zintuig ten enen male mist.
Camus tracht nu Caligula's krankzinnigheid zo te vermenselijken dat
het geheel, een krankzinnigheid in menselijke omlijsting, bijna aanvaardbaar wordt. Wanneer men uitgaat van een philosophie van het
absurde, het absurde van alle mensenleven en mensenverhoudingen,
zoals Camus doet, dan is deze krachttoer uit te voeren. Caligula lijdt
aan „la passion de l'impossible". „De mensen sterven en zij zijn niet
gelukkig". Deze waarheid licht verbijsterend in hem op na de dood van
de geliefde Drusilla. Drie dagen en nachten zwerft hij rond in eenzaamheid en bij zijn terugkeer is hij het spoor bijster. Hij wil lot en
wereld veranderen en een macht verkrijgen, die de mens onbereikbaar
is. Hij wil de maan bezitten, symbool van zijn waanzinnige machtsbegeerte. Hij wil over een vrijheid beschikken, die het loszijn van alle
ook de elementaire binding betekent. Innerlijk zijn alle bronnen in hem
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laat zijn logica een bittere smaak na: „Oh! Caesonia, je savais qu'on
pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. je
croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'áme. Mais
non, c'est le corps qui snuf f re. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes
membres. J'ai la tête creuse et le coeur soulevé. Et le plus af f reux, c'est
ce gout dans la touche. Ni sang, ni mort, ni f ièvre, mais tout cela à la
fois. Il suf fit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et
que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un
hommel"
Ondanks al die bitterheid overtreft Caligula bij gelegenheid de eerlijke Cherea in eerlijkheid, de dichterlijke Scipio in dichterlijkheid, de
slimme Helicon in slimheid, de gevoelige Caesonia in gevoeligheid en
kon men een ogenblik zijn moordlust vergeten, dan kon men even wa.
nen met een bijzonder, een groot mens te doen te hebben. Maar zijn
bloeddruipende handen staan altijd gereed tot wurgen en zo blijft hij
het onmenselijke, onaannemelijke monster. De nog zo handige toneel.
schikking en de psychologische vindingrijkheid van Camus helpen daar
niet overheen. Ten slotte wekt hij zulk een algemene weerzin en verzet
bij wie dagelijks om hem heen zijn, dat zij hem vermoorden.
Legt men „Caligula" Shakespeares zienswijze, die hij Hamlet laat
uitspreken tegenover de te Elseneur optredende toneelspelers, als maatstaf aan, dat namelijk „de strekking van het schouwtoneel is de natuur
als het ware een spiegel voor te houden, aan de deugd haar eigen
trekken, aan de verworpenheid haar eigen beeld te tonen", dan blijft er
van dit stuk niet veel goeds te zeggen. Shakespeares uitspraak getuigt
van een hoge morele opvatting: de deugd moet als het goede en na te
strevene, de ondeugd als het kwade en verwerpelijke voorgesteld worden. Camus' psychologie slaat een andere weg in; zij heeft geen ander
doel dan Caligula te „ontmonsteren", dan hem aannemelijk, bemedelijdenswaardig, sympathiek voor te stellen. Camus schikt en verdeelt
zijn figuren zo, dat allen het tegen Caligula afleggen, op een lager{
niveau staan, mensen zijn van een lagere orde dan de despoot. Dat hij
zo Caligula toneelfhig maakt en een sterk effect bereikt valt niet te
ontkennen. Maar is een dergelijke voorstelling moreel verantwoord?
Worden hier aan de deugd haar eigen trekken en aan de verworpenheid haar eigen beeld getoond? Wordt hier de perversiteit en de grofste ondeugd niet zo subtiel en psychologisch ingelijst dat ze dreigt als
vergef elij ke abnormaliteit aan te doen? Caligula's omgeving komt tot
zulk een walging en afkeer van zijn wezen dat zij hem uit de weg ruimt,
Camus baant bij de toeschouwers de weg voor zoveel begrip en medegevoel dat het hem vaak bewondert en zijn omgeving veracht.
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Dit is de omkeer der waarden en niet verantwoord. Dat de auteur
Caligula psychologisch tracht te benaderen en een monster menselijk
tracht te classificeren is zijn goed recht, maar hem te plaatsen tussen
zoveel kleinheid en kruipende angst dat hij er zelf bijna groot door
wordt en er een vergoelijkende glans over zijn abnormaliteiten valt, is
niet gerechtvaardigd. Camus heeft in een beschouwing over zijn eigen
stuk gezegd: „Caligula est l'histoire d'un suicide supérieur. C'est l'histoire de la plus humaine et de la plus tragique des erreurs. Infidèle à
l'homme, par f idélité à lui même, Caligula consent a mourir pour avoir
compris qu'aucun 'are ne peut se sauver tout seul et qu'on ne peut
être libre contre les autres hommes".
Dit klinkt wel erg humaan tegenover een moordenaar op grote
schaal, die welwillend zijn geliefde wurgt. Camus moet wel een eigenaardige opvatting hebben over de „f idélité à lui-même" en de „passion
de l'impossible", waarover hij verder spreekt, alsook van de „suicide
supérieur". De misdaad wordt hier als een al te onschuldig verschijnsel
in deze mensenwereld beschouwd en daarom is zijn drama moeilijk
aanvaardbaar.

De hedendaagse visies op de mens
door Dr J. M. van der VEN

D

E „Universitaire Volkshogeschoolweek" die sinds enkele jaren
iedere nazomer in Drakenburgh gehouden wordt, is ook nu weer
een groot succes geworden, dank zij de organisatie van de directeur
Jan Beerends en de leiding van professor J. Peters CssR.
In de week van 5 tot 10 September vormden bijna 70 deelnemers
en deelneemsters een leefgemeenschap; uit Noord en Zuid vonden
zij elkaar in deze rustige omgeving van bos en hei, om in een waarlijk irenische en oecumenische sfeer zich op de vraagstukken van
het mens-zijn te bezinnen. Was het niet verblijdend, dat ook verschillende niet-katholieke christenen waren opgekomen om met hun
broeders van gedachten te wisselen, en dat Ds Springer zelfs als
één der sprekers optrad?
Een eerste, algemene toelichting van het onderwerp werd gegeven
door de voorzitter prof. Peters, die er o.a. op wees, dat men zich
opzettelijk niet bepaald had tot het behandelen der meest vooraanstaande philosophen na 1900, maar dat men ook figuren als
Kierkegaard, Nietzsche en Dostojewski een plaats had willen inruimen, om de toehoorders beter te doen beseffen, hoe door deze
in hun tijd onbegrepen profeten de huidige visies op de mens reeds
wortelen diep in de negentiende eeuw. Bovendien was de avond
telkens gewijd aan een dichter; zijn het niet de groten van het woord,
die dikwijls met een magische kracht ruimten openbreken, waar dan
de reflexieve wijsbegeerte achternakomend het licht der rede in kan
laten stralen?
Een keuze moest natuurlijk gedaan worden; over het algemeen kan
die wel geslaagd heten. Maar is Marx niet een van de wortels van
het huidige denken, en zou het niet de voorkeur verdiend hebben,
een voordracht te wijden aan deze zo invloedrijke figuur, en zo
althans een weinig licht te werpen op het communistische en socialistische mensbeeld van deze tijd? En men kan zich tegenwoordig zelfs
reeds afvragen, of over J. P. Sartre een aparte lezing moest worden
gehouden, of dat men hem in deze omstandigheden niet beter
had kunnen behandelen b.v. in een „post-dictum" na de lezing over
Heidegger.
** *
De dichter en christelijke schrijver Gabriël Smit behandelde de
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denker en christelijke schrijver Soren Kierkegaard. Dat was het
ontmoetingspunt tussen spreker en onderwerp: beiden zoeken naar
een levende vorm van christelijk bewustzijn in het getuigenis van het
woord.
Kierkegaard ging het niet allereerst om de waarheid in zich, maar
om de waarheid die voor hem waar was en die hij in zijn leven bevestigen en verwerkelijken kon, om de waarheid niet allereerst als
objectief gegeven, maar als act, beweging, existentie. Het c166rdringen in die levende waarheid geschiedt volgens een bepaalde
ordening, in stadia van een ontwikkeling, die via een aesthetische
en een ethische levensbeschouwing uitmondt in de religieuze.
Aan deze laatste heeft Kierkegaard zijn indrukwekkendste geschriften gewijd, geïnspireerd door Abraham, de vader van het geloof, die op bevel van God zijn zoon Isaak moest offeren, en die,
door God gehoorzaam te zijn, juist zijn zoon weer van God
terugkreeg.
Het hoogste in de mens is volgens Kierkegaard dus juist dit geloof als uiterste beslissing, deze gehoorzaamheid aan Gods Wil tegen
alles in; en dat het hem uiteindelijk hierom ging, heeft hij ook door
zijn strijd tegen de Deense staatskerk in zijn laatste levensjaren
bevestigd.

*
Ook de ontwikkelingsgang van Nietzsche is betekenisvol voor zijn
opvatting over de mens. Professor Dr Chrysologus Lannoy O.F.M.
Cap. uit Brugge, die reeds jarenlang de figuur van deze grote „uitzondering" der vorige eeuw tot onderwerp heeft gemaakt van zijn
studies, geeft aan d e drie stadia van Nietzsches levensweg de namen:
aesthetisch pessimisme, intellectueel positivisme, en anti-intellectueel
positivisme.
In de eerste ideologie verschijnt de ideale mens als de geniale
kunstenaar, die als dionysisch-scheppend princiep moet worden begrepen. In de tweede treedt de wetenschapsman naar voren, in de
derde wordt de mens opgeheven in de Uebermensch.
Dit proces van omvorming gebeurt hierdoor, dat de gemeenschap
verdeeld is in twee klassen, die der heren en die der slaven. De
laatstgenoemden moeten zich opofferen voor de eersten; zij gaan
ten onder in gebrek, lijden en zwakte, terwijl de heren zichzelf en
de anderen de wet stellen. Hoe wij ons de komst van de Uebermensch
concreet moeten voorstellen, is moeilijk te zeggen. Men mag zijn
figuur niet eenzijdig biologisch schilderen aangezien hij ook drager
is van geestelijke waarden en zelfs van de hoogste harmonie. Wezeri
.
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lijk is echter, dat deze Uebermensch de negatie is van God: Nietzsches
humanisme (als men in een theorie van heren en slaven hiervan nog
mag spreken!) is in ieder geval fundamenteel een atheïsme. Maar
hoe de boodschap van het „God is dood" in onze oren moet klinken,
als een blijde boodschap of als een tragische constatering, wie zal
het zeggen?
Als een met Nietzsche sterk verwante geest hebben zowel
Solowiew als Schubart Dostojewski beschreven. Zeker, Nietzsche
was een denker en Dostojewski een kunstenaar, maar vergeten we
niet dat beiden hun tegendeel insloten. Deze derde profetische gestalte der vorige eeuw werd ons door Dr J. van Heugten S.J.
vol begeestering geschetst. Wat hij ons voorhield was niet direct
Dostojewski's kijk op de mens, maar de mens Dostojewski, die de
bron was van die kijk. Wij zagen hem opgroeien in moeilijke omstandigheden, in de grote steden van Rusland. Groot geworden onder
de „burgers", heeft hij minder belangstelling voor de „moesjik".
Geboren te Moskou, volgt hij de militaire school voor ingenieurs te
Petersburg. Nadat in 1846 zijn eerste roman is voltooid, wordt hij
enkele jaren daarna ter dood veroordeeld met vele vrienden, die
zich kantten tegen de lijfeigenschap. Gedurende de maanden die aan
de executie voorafgaan, schrijft hij novellen en „De kleine held".
Op het schavot wordt zijn straf omgezet in vier jaar dwangarbeid
in Siberië. Daar komt hij in contact met de „decabristen", van wie hij
een bijbel geven welke hij steeds trouw heeft bewaard. Dat hij een
christen is geweest in de ware zin van het woord, daarover zijn
Gide en Guardini het eens! Teruggekeerd, huwt hij, maar is niet
gelukkig. Zijn vrouw bedriegt hem, hij vergeeft haar. Tijdens haar
ziekte verpleegt hij haar. Later openbaart zich zijn hartstocht voor
spelen en drinken. Hij reist door Europa, ervaart alle zijden van het
rijke en bonte leven, deze epilepticus wien niets menselijks vreemd
is gebleven. Maar zijn geloof in Christus inspireert hem, en is de
sleutel van zijn visie op de mens.
Was Dostojewski anti-intellectualist? vraagt van Heugten. Neen,
luidt het antwoord; hij was intuitionist; het supra-logische dat we
bij hem vinden, is niet het afwijzen, maar het „plaatsen" van de rede.
De tweede dag was gewijd aan Heidegger, Sartre, Rilke. Op heldere en bevattelijke wijze leidde Dr B. Delfgaauw, privaatdocent
voor existentiephilosophie te Amsterdam, de hoorders binnen in de
zo moeilijke denkwereld van de auteur van „Sein und Zeit". Vanuit
de phaenomenologie van Husserl komt hij door een wending van
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de phaenomenologische methode en toepassing daarvan op het „zijn
zelf" tot een metaphysiek, die haar uitgangspunt neemt in een analyse van het menselijke bestaan met anderen in een ons gemeenschappelijke wereld. Uit die beschrijving is de nadruk, welke gelegd
wordt op de angst, wel het meest bekend. Is daarom deze philosophie een philosophie van de angst? Neen, de angst is slechts één
der toegangsmogelijkheden tot het verstaan van de zin van „zijn".
Ook de vreugde wordt soms als zulk een toegangsmogelijkheid
gezien.
Delfgaauw besprak ook de latere, nog steeds niet volledig opgehelderde, ontwikkeling van Heidegger. Wat door sommigen was
aangezien als een philosophie van het „niets", blijkt nu te zijn een
koen waagstuk gericht op het denken van de waarheid des „zijns"
zelf. De mens is niet de schepper, maar de herder van het „zijn".
Wat is dit „zijn"? Is het God? Het schijnt van niet. Maar dan stelt
men zich de vraag naar de verhouding van de voor het „zijn" openstaande mens en van het voor de mens openstaande „zijn" tot dengene die in het geloof als „God" wordt aangesproken ...
Professor Dr H. Robbers S.J. heeft duidelijk gemaakt, dat men
Sartre niet mag aanzien als een voortzetter van Heidegger; dat men
de zogenaamde „existentialisten" eigenlijk niet onder een gemeenschappelijke noemer kan vatten. Volgens Sartre bepaalt de mens al
existerend, in vrijheid handelend, zijn essentie. De mens is deze vrijheid, die dus geen metaphysische en morele normen boven zich
erkent. Hij voelt zich, zoals in „Les mouches" Orestes het tegenover
Jupiter uitdrukt, „alleen temidden van uw kleine goedmoedige wereld'', een verlatene; als degene door wie alleen waarden ontstaan,
kan hij zijn bestaan niet verder rechtvaardigen, hij is zonder reden,
oorzaak of noodzaak; en het beangstigt hem, zo het ongefundeerde
fundament van zijn vrijheid te zijn.
Het is uit deze angst, dat de mens nu waarden projecteert, waarvan hij dan zou afhangen. Hij gelooft, omdat hij bang is. Maar de
leer van Sartre, zijn „morale de l'ambiguité", is mannelijker en moediger, meent hij, dan de christelijke moraal, ze geeft meer ernst aan
het leven, omdat ze geen verlossing van buiten wil aanvaarden, en
de wonde die wij aan de „diamant der wereld" toebrengen, onherstelbaar acht.
In de „Poète maudit", Ch. Baudelaire, vindt Sartre deze mens
terug, vrij èn veroordeeld, schepper èn schuldig, bij wie ook de
natuur, die anderen bij hem ontdekken en waaraan ze zijn kwaad
toeschrijven, als uitvloeisel van zijn vrijheid wordt aanvaard.
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altijd-reeds met hem samen-ben. Pas in de concrete samen-leving
der mensen, die geroepen zijn tot geloof in elkander, tot hoop en
tot liefde, verwerkelijkt zich de zin van mijn bestaan. Aangezien
echter de absoluutheid waarmee ik in de geliefde mens geloof, niet
daar wij toch eindige en
in hem en niet in mij gegrond kan zijn
verwijst het hoogste in de mens naar
wankelmoedige wezens zijn
een nog hogere, een liefdevolle bron van mijn geïncarneerd-zijn, van
mijn levenslot, van onze menselijke ontmoeting.
Wat uit dit betoog duidelijk werd, was de mogelijkheid, om vanuit
de levende mens in zijn historische en dramatische situatie -een
heenwijzing te ontdekken naar het absolute „Gij", naar de Persoon
die onze Vader is. Een existentie-philosophie, die de transcendentie
van de levende God, die wij in het christelijk geloof aanhangen, ook
philosophisch openhoudt, is een van de belangrijkste perspectieven
voor het hedendaagse denken. Wij leven in de hoop, dat deze
tendentie tot volle wijsgerig-reflexe rijpheid mag komen.
* *
Tussen Sartre en Marcel moet Karl Jaspers geplaatst worden.
Professor Robbers besprak de laatste uitingen van deze uit een protestants milieu geboren en vanuit de psychiatrie tot de existentiephilosophie gekomen professor van Heidelberg, thans van Bazel.
In „Der philosophische Glaube" vinden we een prachtige analyse
van de mens in zijn vrijheid. Ds Dr Springer was zo goed, ons
daarna een synopsis te bieden van de gang, die Jaspers ons in zijn
werk laat voltrekken vanuit de wetenschappen, die de wereld trachten te verklaren, naar de mens zelf, die vanuit de ervaringen der
grenssituaties zoals de dood er een is, het lijden een andere
zijn bestaan tracht te belichten. Maar juist op het moment dat ik
tot mijzelve kom, sta ik voor het aanschijn van Hem die Jaspers
noemt „het transcendente". De grote vraag die hier overblijft is
deze: kan Jaspers wel iets van dit transcendente zeggen, en stelt hij,
bij alle eerbied die hij voor de bijbel heeft, de christelijk-gelovige niet
ten achter bij de philosooph die probeert te begrijpen?

***
In de avond werd ons enig verzet geboden doordat toen dichters
werden uitgelegd en voorgedragen. Dr K. Hahn, privaatdocent te
Nijmegen en secretaris van het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing, sprak met grote vakkennis en diep inlevings
vermogen over de visie op de mens bij Rainer Maria. Rilke, die met
zijn tijd- en stadgenoot Franz Kafka steeds meer de aandacht trekt
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werd ooit verwerkelijkt. Wij dromen niet meer; geloven niet meer
in het leven, in persoonlijkheid en gemeenschap; en God vooral is
dood. Wij hebben alles door, zijn lucide geworden, zien overal
kwade trouw.
Reeds bij Nietzsche kondigt zich dit pessimisme aan; het blijft bij
hem romantisch. Bij Klages en Rilke is het het teruggeworpen zijn
van de mens op de aarde waaruit hij stamde; „O du verlorener Gott",
staat in de sonnetten aan Orpheus (I, 26). Bij Sartre schijnt deze
lijn voorlopig voltooid. Vrij van begoocheling, aan onszelf overgelaten en door niets te rechtvaardigen, nergens aan gelovende, nergens op hopende, niets kunnende beminnen in belangeloze overgave,
worden we door de overgave aan de zinloosheid als zin zelf van
het leven vrij tot een absurde vrijheid, kunnen we doen wat we
willen „omdat" we het willen, zonder een ons dwingend motief
Is deze houding der volstrekte wanhoop vol te houden? Hier voltrekt zich een nèg radicaler wende, die van het christelijke existentiële denken. Zij wordt gekenmerkt door een dóór-denken tot de
radicaalste consequenties van de „openheid", van het ex-sisteren.
Niet door een sprong wordt het solipsisme verbroken, zoals bij
Kierkegaard en zijn protestantse interpreten in de geest van Barth,
niet blijft men hier staan bij de paradox die in het „scheitern", in
het mislukken gelegen is, zoals Jaspers wil. In de lijn die door
Blondel, Claudel en Marcel, om slechts deze enkelen te noemen, is
voorgetekend zet dit philosopheren de verbondenheid van de mens
en de universele samenhang voort tot het einde, tot de laatste openheid van de eindige mens voor het persoonlijke oneindige zelf. Het
ontdekt in alle negatie nog een affirmatie, in alle besef van tekort
de tegenwoordigheid van een volheid, in alle twijfel een funderende
waarheid, het ziet alle wanhoop nog als een geheime betuiging van
hoop. , Het ontkent strijd, twijfel, dwaling niet; maar dit alles is een
weg en een beproeving. De zekerheid der overwinning geeft juist
de hoop, niet de hoop op dit of op dat, maar die diepe absolute hoop,
die het „zijn" van de mens als deelname aan de „Volheid des Zijns
Zelf" is.
De bijeenkomst te Drakenburgh, ingezet met de beschrijving van
de angst en de zorg van de hedendaagse mens, die uit de wereld
der dingen teruggekeerd is naar zichzelf, mocht met dit accoord in
majeur eindigen, omdat het niet bleef bij een geïsoleerde philosophie,
maar omdat het philosophische denken harmonisch samenklonk met
de christelijke belevenis, met het besef der aanwezigheid in de mens
van Hem, die Weg, Waarheid en Leven is.
...
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ken en anders reageren, maar daarmee heeft het toch niet opgehouden
natuur te zijn ... (Dit) betekent niet, dat God aan het natuurlijke
niet raakt. Hij laat weliswaar het zuiver menselijke in zijn grondtrekken onaangetast, maar Hij kan de individuele ziel wel danig in
haar natuurlijke kern aangrijpen, want het bederf der zonde heeft
de wortels van het bestaan vergiftigd. God breekt dikwijls de individuele aanleg en het natuurlijke karakter tot de grond toe af, om
dan met het oude materiaal of met volkomen nieuw materiaal Zijn
werk op te bouwen. Een andere maal laat Hij het natuurlijke werkelijk intact en brengt Hij het alleen tot gloeien, zodat het gezuiverd
en gelouterd wordt. Sommige heiligen behouden hun natuurlijke
ziele-architectuur, andere worden herbouwd in nieuwe stijl. Zo is
de hergeboorte, waar Christus van spreekt tot Nicodemus ..."
vak-psychologen, vermoed ik, zullen
Men kan er over twisten
of dit alles wel even vast
bedenkingen maken, en theologen ook
staat als de stelling van Pater van Groenewoud. Om maar iets te
noemen: wat bedoelt Rector de Rooy precies met „het zuiver menselijke dat God in zijn grondtrekken onaangetast laat" waar het
even verder heet: „God breekt dikwijls de individuele aanleg en
het natuurlijke karakter tot de grond toe af, om dan met het oude
materiaal of met volkomen nieuw materiaal Zijn werk op te bouwen"?
Het wil mij voorkomen, om maar aanstonds bij het begin te beginnen, dat men het criterium van de Kerk moet nemen als uitgangspunt en stevig houvast: een heilige is iemand, die de goddelijke en
kardinale deugden op heldhaftige wijze heeft beoefend.
Wie een heiligenleven schrijven wil, een echt heiligenleven, geen
roman of geromantiseerde biographie, maar een hagiographie, al is
hij nog zo'n vernuftig historicus, scherpzinnig psycholoog of bewonr
derenswaardig artist, staat voor de vraag: heeft die mens, die toen
en ginds op aarde leefde, in heldhaftige graad, de goddelijke en
kardinale deugden beoefend?
En wie een literair product over heiligen objectief beoordelen wil,
kan onmogelijk deze norm ter zijde laten.
Dit jaar gaf Rector de Rooy een boek uit: „Monsieur Vincent"
(een leven van de H. Vincentius á Paulo) en, naar aanleiding van
dat boek, heeft Anton van Duinkerken in „de Tijd" van 10 September een artikel gepubliceerd: Liefde en werkelijkheidszin. De
heilige Vincentius. Duidelijk portret.

Zo objectief mogelijk wagen wij enkele kanttekeningen bij deze
beide publicaties, om met een concreet voorbeeld aan te tonen tot
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welke gewaagdheden ... en erger men komt, wanneer men de wetten
en methode van het genre hagiographie niet volgt.
Rector de Rooy dan heeft een zeer verdienstelijk werk geschreven.
Interessant, leerzaam, van eruditie boordevol. „Hij bestudeert," zo
luidt de recensie in „de Tijd" „Vincentius in diens tijd. Hij bekijkt
de man in zijn werk, met aandacht voor de historische, sociologische
en culturele omstandigheden, en wat er bovennatuurlijk is, laat hij
zien door een degelijk onderzoek in te stellen naar de grondslag dier
bovennatuurlijke verschijnselen, dat is: het gegevene van de natuur."
In „Monsieur Vincent" wordt inderdaad geschiedenis gepleegd.
In overstelpende mate zelfs. Elke biograaf of hagiograaf kan niet
anders dan „zijn held bekijken met aandacht voor historische, sociologische en culturele omstandigheden". Immers, er leefde toen, daar, in
die omstandigheden, die mens!
Maar primair gaat het om die mens. En secundair om de rest.
Joh. van Spaandonk (Missiefront H. Vinc. a Paulo, 15 Sept. '49)
heeft dat goed gezien: „Het is of de Rooy telkens, als er iets of
iemand ter sprake komt, een greep doet in zijn kaartenbak naar de
alphabetische fiche, waarop alles over die persoon of zaak staat
genoteerd, welke hij dan los van het geheel uitwerkt, het moet gezegd, grondig en meesterlijk; zo is het boek een verzameling prachtige filmopnamen, die niet tot een sluitend rhythmisch geheel zijn
samengebracht; het boek geeft de indruk te zijn een encyclopedie
omtrent Vincentius en zijn tijd."
er zijn zeer bruikMijn grieven tegen het verdienstelijke boek
bare, zeer kostbare elementen in aan te wijzen en de talenten van de
schrijver zijn vele
gaan veel verder, want raken de essentie.
Is het wel een hagiographie?
De Rooy zelf noemt zijn boek: het epos der menselijke goedheid.
Voor een heldendicht ter ere van een echte heilige, een canonisatus,
doet die titel ietwat vreemd, veel te flets aan.
Immers, het specifieke van de heilige is de bovennatuurlijke, goddelijke liefde, met een stoet van goddelijke en morele deugden, geworteld in de heiligmakende genade, gesterkt door de gaven van
de H. Geest en geactiveerd door genaden van bijstand.
Zonder twijfel bestaat er harmonie, aanpassing tussen natuurlijke
en bovennatuurlijke krachten. Maar om heilig, om goddelijk te doen
leven, moeten de bovennatuurlijke krachten de natuurlijke genezen,
richten, beter gezegd, sublimeren en verheffen. Dat wil zeggen, dat de
bovennatuur, dat de genade, om iemand heilig te doen leven, de door

IETS OVER HAGIOGRAPHIE EN „MONSIEUR VINCENT"

393

de erfzonde gekwetste natuur, de gemakkelijk verkeerd gerichte of
verkeerd zich willende richten krachten, voortdurend in bedwang
moet houden en bestrijden door ascese, de natuur moet buigen en
beheersen (gratia sanans) om haar tegelijkertijd te kunnen verheffen
( gratia elevans) . Het is het gezond-geblevene en gezond-gemaakte
dat verbovennatuurlijkt wordt. Nog anders gezegd: alleen het goedgericht natuurlijke wordt verbovennatuurlijkt. Het verbovennatuur
lijkte richt dan weer het natuurlijke meer en meer naar God.
Dit spel nu van natuur en bovennatuur, deze divina comedia,
kan inderdaad slechts zeer gebrekkig door de historische kritiek
worden achterhaald. Daarom zij men met het toepassen van heiligenpsychologie op een bepaald persoon uiterst voorzichtig. Een enkel
voorbeeld: pag. 409 lees ik: „Waarschijnlijk heeft Vincentius op een
bepaald moment van zijn leven een afgrond gezien" .... en pag. 410
„het ogenblik waarop de beslissing viel is waarschijnlijk de scène,
die zich afspeelde in de Parijse dakkamer, waar Vincentius ziek lag,
toen de beschuldiging van diefstal hem overrompelde ..."
Waar dit laatste voorviel in 1609 of 1610 is de veronderstelling
van de Rooy niets meer dan .... een veronderstelling, zonder grond.
Het is veel en veel waarschijnlijker dat het proces van heiligworden oneindig meer gelijdelijk is gegaan. Het is bijna zeker dat
er bij Vincentius van plotse ommekeer geen sprake is, dat de verstrengeling van schone tendenzen met tamelijk aards-gerichte dit
minder perfecte hoeft men daarom nog niet zondig te dénken
heel wat tijd van node heeft gehad, om de eerste, onder invloed
van de genade, volledig te doen uitgroeien en de tweede totaal te
beheersen. Rector de Rooy bestudere eens de documenten 24 en 31
van deel XIII St. Vincent de Paul. Correspondance, Entretiens,
Documents, van Pierre Coste. Paris, Lecoffre. Hij zal dan zien dat
het tot 1626 heeft geduurd eer Vincentius afstand deed van zijn
parochie Clichy, die hij in 1613 'reeds verlaten had, en pas in 1630
scrupelgeld zou men het kunnen noemen aan een van zijn
opvolgers, pastoor Souillard, de vier honderd pond terug schonk,
die hij bij het resigneren van zijn ambt, wel niet wederrechtelijk,
maar toch niet geheel magnaniem bedongen had.
Men is zeker dichter bij de waarheid, wanneer men het tijdperk
1610-4620 beschouwt als groei- en zuiverings- en louteringsproces,
om met de Rooy te spreken, en, als uiterste eindterm, 1630 neemt.
Dan volgen nog minstens dertig schone jaren van heldhaftig deugdenleven, van echte heiligheid.
Henri Bremond ziet dat alles veel juister, want veel dieper. Het
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dat Vincentius zelf op twaalf plaatsen van zijn brieven en getuigenissen over zijn leeftijd en dus over zijn geboortedatum ons de gegevens
verschaft die we nodig hebben en dat ze alle, zonder uitzondering,
geheel betrouwbaar zijn en precies kloppen. Het zijn I. 593; II. 21;
II. 70; III. 488 ;V. 368; VIII. 89; VIII. 26; VIII. 117; X. 252 ; X.
283; XI. 364; XIII. 67; XIII. 86. Ze lopen van 1628 tot 1660. Aan
de hand juist van deze door Vincentius zelf verschafte gegevens
heeft Coste de pia fraus van Abelly en navolgers ontdekt.
Hier en daar is mij de historicus de Rooy niet kritisch genoeg.
Bij betwiste vraagstukken kiest hij niet altijd klaar en duidelijk partij.
B.v. de vermaarde brieven van 1607 over Vincentius' avontuur in
Tunis. De Rooy vermeldt wel dat de waarheid van wat ze behelzen,
in twijfel wordt getrokken. Doch verder wordt het stramien door
hem, zonder kleur te bekennen, als deugdelijk gebruikt op het
weefgetouw.
Een historicus schenke klare wijn.
En waar de Rooy belooft (pag. 17) met iedere legendevorming
af te rekenen, zou ik hem willen wijzen op de passus pag. 56 et seq.:
„In 1608 is hij met een diplomatieke zending naar de hoofdstad van
Frankrijk gegaan" ... Wie Coste aandachtig leest (Le grand saint
I. 60) zal het geval zeer ernstig gaan betwijfelen, om niet te zeggen
naar het land der legenden verwijzen.
Ook tegen de logica en de psychologie wordt er m.i. in „Monsieur
Vincent" hier en daar gezondigd.
Met een paar nog al krasse voorbeelden meen ik te kunnen volstaan: „Iedere Gasconjer is een leugenaar... Daarom kan iedere
Gasconjer een bedrieger zijn en Vincentius is er bijna een geworden.
Als er in zijn leven niet ergens de genade was opgevlamd, had hij
even gemakkelijk een struikrover, een kwakzalver of een charlatan
kunnen worden. In zijn latere portret ziet men nog de oude
slimheid ..."
Ik heb me twee streepjes veroorloofd: onder iedere en onder als.
Is dat i ed ere niet de valse voorzanger van een vals koor? En dat
als niet minder? Avec des si on met la Seine en bouteille...
Het fraaiste echter levert bladzijde 408: „Vincentius' oorschelpen
zijn ongewoon groot en staan van het hoofd af, omdat deze mens
een perfect luisteraar is. Zozeer is hij luisteraar, dat hij volkomen
vergeten had de Gregoriaanse melodieën te studeren, die hij als
Pastoor van Clichy zo dikwijls nodig had ..."
Men zou zo zeggen dat goed horen en goed luisteren zeer
bevorderlijk zijn voor het aanleren van de Gregoriaanse melodieën!
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Maar dat iemand, die goed hoort, vergeet te leren zingen, naarmate
hij perfecter luisteren kan ... dat is toch wel ongehoord!
Ondanks deze ernstige feilen, die in het Gesamtbild niet verwerkt
worden gelukkige illogica! wordt de Vincentius-figuur toch
nog enigszins gered. Zij is tenminste nog goed herkenbaar.
Met het zogenaamde „duidelijk portret" van Anton van Duinkerken is dit niet het geval. Het is er totaal naast. Het is hagiographisch, historisch en psychologisch, volkomen mistekend. Uitgaande van een schromelijke vergissing, die de Rooy tot driemaal
toe hardnekkig poneert, en daar omheen jonglerend met allerlei cultuur-historische beschouwingen, die het valse uitgangspunt moeten
confirmeren, komt hij tot de verbijsterende conclusie dat Vincentius
een heilige leugenaar was.
ik citeer letterlijk
komt hierop neer:
Zijn betoog
„Vincentius loog ... Dit betrof niet alleen de betwiste brief van
24 Juli 1607 ... neen, het betrof zijn hele verhouding tot de feiten,
bij zijn geboorte te beginnen, want ongeveer al wat hij hierover zei,
is onbetrouwbaar en klopt niet ... Er waren in Vincentius beslist
karaktertrekken, die wij ons bij een heilige moeilijk kunnen voorstellen ... Vincentius was en bleef een Gasconjer. niet alleen door
zijn grote neus herkenbaar als een landgenoot van Cyrano de
Bergerac en de cadetten van Carbon de Castel-Jaloux, immers ook
„bretteurs et menteurs sans vergogne" ... Wat hij aan waarheidsliefde schijnt te missen in allerlei achterafkomende motiveringen van
zijn daden, vergoedt hij aan werkelijkheidszin ... Waar hij onwaarachtig schijnt in zijn mededelingen of verantwoordingen, vertoont
hij nooit de leugenachtigheid van de dolle fantast ... Hij verdraait
de feiten naar •de omstandigheden. Hij vertelt wat hem gelegen
komt ... Vincentius loog, maar was geen fantast ... Hij gaf ergernis
door goed te zijn. De moed die hiertoe nodig was, werd bij hem
heldhaftigheid en hierom is hij heilig ..."
De vergissing van de Rooy wordt hier nog eens aangedikt, doorkruist moet ik misschien zeggen, door een andere, die meer een denkfout is dan een gebrek aan feitenkennis. Zij betreft het beruchte
Tunis-geval.
Laat ik de lezers van K.C.T. Streven over het interessante, ofschoon wat ingewikkelde vraagstuk van Vincentius' Afrikaanse
avontuur, zo beknopt mogelijk inlichten.
Van de ene kant is daar de absoluut zeker authentieke brief van
24 Juli 1607, waarin Vincentius in geuren en kleuren, met een over-
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vloed van details, verhaalt hoe hij tussen Marseille en Narbonne door
Turkse zeeschuimers gevangen genomen, op de markt te Tunis werd
verkocht, in verschillende handen overging en eindelijk met zijn,
door hem bekeerde, meester ontvluchtte, om 28 juni 1607 in AiguesMortes te landen en daarna te Avignon zijn bekeerling met de Kerk
te verzoenen.
Van de andere kant wijst de archivaris, Pierre Grandchamp, een
specialist op het gebied van barbareske zeeroverij, op tal van onwaarschijnlijkheden, als men niet zeggen moet onmogelijkheden, die
Vincentius als feiten vermeldt. Daarbij komt dat geen enkel positief
historisch gegeven bij het Afrikaanse avontuur aanknoopt, dat
Vincentius zelf er opzettelijk nooit meer van heeft gewaagd en dat
hij, op het laatst van zijn leven, in 1658, wanneer hij hoort dat die
brief aan de Comet nog bestaat, bidt en smeekt om teruggave, met
de duidelijke bedoeling hem te vernietigen.
Gezien dit alles rijst vanzelf de vraag: In hoever is die brief van
Vincentius betrouwbaar? Heeft hij misschien zijn avontuur verzonnen
om twee duistere jaren van zijn bestaan te bemantelen? In 1607 is
Vincentius zeker geen heilige, doch een middelmatig, aards-gericht
priester, die vooruit wil komen in de wereld, die een beneficie, een
lucratief ambt zoekt te bemachtigen. De hypothese dat zijn brief van
1607 qua inhoud, gefingeerd, gelogen is, lijkt niet absurd. De hypothese, alhoewel hypothese, zolang geen positieve bewijzen in het
geding worden gebracht (Grandchamp erkent zulks) lijkt vele ernstige Vincentius-kenners voldoende gegrond en wetenschappelijk
verantwoord, om er rekening mede te houden.
Ook Coste verwerpt ze niet. Hij aarzelt. Hij twijfelt. En als ik me
niet vergis, ging zijn twijfel zeker in de richting dat de opwerpingen
van Grandchamp eerder sterk dan zwak moeten heten. Zo kan men
zijn typisch woord aan Prof. Dagens „Que voulez-vous, mon ami;
il mentait", verklaren. Als... let wel... als Vincentius niet in Afrika
is geweest... in de hypothese dat hij zijn avontuur heeft verzonnen,
volgt onverbiddelijk: dan heeft hij in dat geval gelogen.
Maar niet, maar dan ook absoluut niet: dus hij is een leugenaar,
in de zin dat hij heel zijn leven, ook na zijn bekering, ook in de
minstens dertig schone jaren van onbetwiste heiligheid, voor onbetrouwbaar, voor leugenaar moet of kan worden gedoodverfd.
Coste schrijft een biographie in drie delen: Le grand saint du grand
siècle, en verklaart: Rien ne nous autorise á douter de sa franchise
et de sa droiture. I. 59.
Dat peccatum juventutis
nog immer niet bewezen trouwens
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tot een habitus gaan opschroeven en die vervlechten in het latere
leven, met een kolossale vergissing (Vincentius de pia fraus van
Abelly aanwrijven, in plaats van zijn eigen, precies kloppende getuigenissen, waarvan twaalf passages onweerlegbaar het bewijs
leveren, als feiten te aanvaarden; zie boven) en dan verder in elk
algemeen historisch gegeven een confirmatur te suggereren van het
verkeerd vooropgezette ... het brengt tot verbijsterend resultaat.
In casu tot het resultaat dat een heilige, een echte heilige, een
gecanoniseerde, die onzegbaar goed, ergerniswekkend goed, heldhaftig goed is geweest, tegelijkertijd onwaarachtig was en het met
de waarheid niet zo nauw nam. Hier is toch werkelijk van hagiographie
geen sprake meer. Wie zich waagt aan hagiographie en het waarschuwingssein: „denk er om, u hebt met een echte heilige te doen", intrekt,
rijdt door alle slagbomen heen.
Het sophisme „ab uno disce omnes" heeft een pendant oftewel
tegenhanger „a multis disce unum" waarvoor een biograaf en zeker
een hagiograaf steeds op zijn hoede dient te zijn. Het kan geleerd
staan en verlokkelijk zijn met algemeen cultuur-historische beschouwingen een verhaal te kruiden of op te smukken, ... het gaat toch
immer om feiten en daden van die uitzonderlijke mens. Maak er een
passende omlijsting omheen, doch wring ze niet kunstmatig of gewelddadig in uw subjectivistisch kader. Gij hebt, in andere woorden, .
de waarheid niet te maken, maar te zoeken, en u aan dØ waarhei d.
eerbiedig te onderwerpen.
Deze regel klemt niet alleen voor het Gesamtbild maar ook voor
elke afzonderlijke trek van de heilige, die ge uitbeelden gaat.
Geen sophismen van het genre „a multis disce unum." Cf. het
Gasconjer zijn van Vincentius. Men herkent hem aan zijn grote neus.
En waar de Gasconjers bekend staan als „bretteurs et menteurs
sans vergogne" (tenminste in de meesterlijke Cyrano de Bergerac
van Rostand) moet de Gasconjer Vincentius als model, als prototype van „bretteur et menteur sans vergogne" doorgaan, want Cyrano
en de cadetten zijn dat immers ook. Zo zou men b.v. van Pascal de
luchthartige en ietwat oppervlakkige representant van de Fransman
kunnen maken.
Vincentius is van boerenafkomst. Dus .... slim, sluw, berekend ... .
onwaarachtig. Zie b.v. zijn „onverwacht en onverantwoord heengaan
uit de woning van Mevrouw de Gondi". Dat was een sluwe, berekende
zet...!!!
Het was in ieder geval geen zet van Vincentius. Maar van de
Bérulle, die op dat moment zijn chef en leidsman was. De Bérulle _
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Veel gecompliceerder, veel genuanceerder, veel rijker dan zijn
populariteit hem oppervlakkig toont.
Vincentius heeft geleefd in een tijd „die streed ook theoretisch
over de restrictio mentalis en aanverwante verschijnselen" ... denk
aan de strijd tussen Jezuïeten en Jansenisten ... Met Saint-Cyran
kreeg ook Vincentius te maken; „geheel onpartijdig blijven was onmogelijk, zodat Vincentius in deze affaire wel getracht heeft te
schipperen, zonder in dit geval er veel gunstig resultaat mee te
behalen. Hij schipperde veiliger op de vloot."
Wat betreft die „restrictio mentalis en aanverwante verschijnselen", zou men kunnen volstaan met de opmerking dat alle tijden
met dit vraagstuk zullen blijven worstelen, theoretisch en practisch.
Niet altijd moet noch mag men alles aan iedereen mededelen, blijft een
bruikbare formule, die de casuistiek voor elk afzonderlijk geval met
veel omzichtigheid zal moeten benutten.
En het geval de Saint-Cyran!! Buitengewoon interessant, want
hier zijn we door de geschiedenis volkomen ingelicht. Het resultaat
van Vincentius' tussenkomst en getuigenis in het semi-politiek proces
tegen de Saint-Cyran, is op zijn minst hoogstwaarschijnlijk, ja bijna
zeker, dat hij zijn oud-vriend het leven heeft gered, door een kerkelijke rechtbank te eisen allereerst. Hoe hij zich gedraaid heeft,
hoe hij geschipperd heeft veilig en zeer veilig! kunnen we
precies nagaan. In Coste XIII 86-93 kan men Vincentius' getuigenissen van 31 Maart, 1 en 2 April 1639 letterlijk terug vinden.
Een officieel oordeel over dat „schipperen" is eveneens bekend.
In de voorbereidende congregatie voor het proces ter zaligverklaring van Monsieur Vincent ( Dec. 1717) is het geval Saint-Cyran zeer
nauwkeurig en zeer streng behandeld. De advocaat van de duivel was
niemand minder dan de beroemde en geduchte canonist Prosper Lambertini. Na een heroïsche strijd tussen Lambertini en de postulator Couty werd Vincentius' beoefening van de goddelijke en kardinale deug-

den ridderlijk erkend. Feitelijk is hier beslist over zijn heiligverklaring.
Als ik het slot van het gewraakte Tijd-artikel goed lees, dan zouden
de Vincentianen rectoor de Rooy zeer verplicht zijn „nu hij het beeld
van hun stichter zo duidelijk ontkalkte".
De Nederlandse Lazaristen achten deze z.g. ontkalking, om het zo
fluwelig mogelijk te zeggen, niet zo bizonder geslaagd. Zij menen haar,
en veel meer nog wat zijn recensent er van maakte, in naam der historie
te kunnen en te moeten afwijzen.
Geschiedenis, waarheid, feiten zijn onverbiddelijk.
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zich langzaam van de kunst verwijderde, lijkt zulk een formule wel
allernoodzakelijkst!
Het is waar: de romanreeksen kunnen verdedigd worden. Zij kunnen
veel recht houden, veel vernieuwen, veel opvoeren! Intussen is dat nog
niet geschied! Intussen voeren zij den roman op nieuwe banen, waarvan
we niet weten of het verderf zal worden of heerlijkheid.
Daar is een andere vraag: in hoever hangt de crisis van de roman
samen met de meer algemene, de internationale crisis in het boeken-bedrij f?
De crisis in het boekenbedrijf is een moeilijk te achterhalen verschijnsel. Waar liggen haar oorzaken? In het lastig bestaan van den
middenstand, die toch alleen de lezende en bibliotheek-bouwende
stand, de cultuur-stand kan zijn? In het dirigisme, dat ook op cultureel
gebied nivellerend en verlagend werkt? In het reizen en andere vermaken, waardoor tegelijk de geldmiddelen worden uitgeput en de lectuur overbodig gemaakt? Of in de meer algemene onverschilligheid?
Zijn er andere belangrijke factoren? Wie zal die crisis geheel ontleden? En wie bekommert zich voldoende om onze culturele bedrijvigheid, die in deze jaren duidelijk kentert?
In dit verband gezien, zou men den roman als een gewoon geval
kunnen beschouwen, belangrijk misschien doch zonder speciale betekenis; hij zit op het boekenschip en hij moet varen. Met meer recht
kan men hem aanzien als een 'der slechte stuurlui die de boot deden
vastlopen. Dan boete hij de eigen schuld maar uit! Waar ligt deze?
De juiste verhouding tussen de roman-crisis en de boeken-crisis
moge ons ontgaan; doch de roman bracht zichzelf in ongenade. Wat
we nu waarnemen, is de onvermijdelijke weerslag van den niet-te-helpen
roman-vloed voor en tijdens den oorlog. Toen dachten romanciers nimmer aan plichten; toen namen uitgevers deel aan hun lichtzinnig en
zelfgenoegzaam optimisme. Toen wilden ze, zonder te dienen, zo maar
heersen. Zonder boeiend of zelfs verzorgd te vertellen, schreven en
verspreidden ze boek na boek; zonder aan het volk den schat van wijsheid en gemoedsleven mee te delen waar het naar hunkert, vermeiden
ze zich in avontuurlijke losbandigheid; zonder eerbied voor schoonheid
en voltooiing, draafden ze grillig door. Zij verwarden willekeur met
aesthetica, 'bevliegingen met inspiratie, onbeholpen slordigheid met
artistieke finesses. Hoe zou dan het publiek, lang vertrouwend en gelovig, eindelijk ontgoocheld en bedrogen, zich niet afwenden van vergankelijke improvisaties, van ijdele verbeeldingen en ergerlijke scènes,
die met de maanden overigens verzwonden als nevels voor de zon?
De romanciers zelf ontnamen aan den roman bekoring, nut en pracht;
is het dan wonder dat de mensen hem minder waarderen?
Doch waar de fout ligt, daar ligt ook het herstel. Laat den roman
weer een aangrijpende brok epiek worden: een gelukkige en verlokkende harmoniëring van ervaring, verbeelding en overtuiging! Hij
worde weer een kostbaar geschenk, dat de milde en meewarige kunste-

naar gul toereikt aan zijn zwoegend en zoekend volk. Hij worde een
artistiek geheel, gebouwd en beheerst: een trilogie bijvoorbeeld over
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drie geslachten; een korter verhaal, gevarieerd en één; een symphonie.
verrassend en bevredigend; een schrander opwekken, als bij een
detective-spel, van het zoekend vernuft dat eindelijk vindt. Hij worde
weer een voltooide pracht, een lichtende wijsheid, een warme bezieling,
een boeiende verbeelding. Hij brenge ontspanning en genot, gloed
en verheffing... De roman, de goede roman, is een tè kostbare schat
dan dat het publiek hem lang kan missen. En wie weet hoe gunstig de
boeken-crisis zou verlopen, wanneer hij weer ingreep.
Veronderstel dat de romanschrijvers hun plicht zouden vervullen,
dat zij de artistieke formules zouden vinden, dat de roman weer vast
zou worden en één. Zal hij zijn vooroorlogse plaats dan innemen?
Hopelijk niet; want die plaats was te groot. Zal hij de plaats innemen
die hem toekomt? Maar welke plaats komt hem toe? Hier past een
zakelijk onderzoek van enkele romanschrijvers en romans; zulke informatie voert ons verder.

II
Bij de romanschrijvers der laatste maanden treft men haast geen
jongeren aan. Daar is Frans van Isacker met De wereld verandert 11
en daar is Ivo Michiels met Het vonnis 12) Het zijn de twee beloften,
Michiels het meest, en wij wachten op Van Isacker's tweede werk
Maar er is een uitweg, dat eerlang zal verschijnen. Daar is Staf
Vliegers met De vijand 13 en daar is de Nederlander Arie van der
Lugt met zijn tweede praestatie Het lied van de zee 14 ) . Beider talent
loopt in het oog, visionnair en populair; geen van beiden lijkt een
vernieuwer. Vliegers zal het volsboek wel niet ontstijgen; het werk
van Van der Lugt gelijkt op dat van Heijermans, van Mevrouw van
Dessel-Poot, van Duribreux. Denkelijk hebben heel wat meer jongeren
thans teksten klaar; maar ze vinden uitgever noch publiek. En in geen
geval is een jonger geslacht bezig het genre te vernieuwen.
Zelfs trekt het genre hen niet, gelijk, in de laatste jaren voor den
oorlog, anderen er door werden aangetrokken. Het verliest zijn
magische kracht; het bezielt niet en wordt geen middel tot bezieling.
Misschien heeft de nog gedrukte stemming, waar men ook komt, daar
schuld aan; doch alleen reeds de afzijdigheid van werkelijk begaafde
en cultureel gevormde jongeren, bij een genre dat voor leidinggevend
werd gehouden, wijst op een kwijnen. Onze roman kwijnt.

) ,

.

) ,

Iets anders valt op: het grote getal namelijk, onder de romanciers
,der laatste maanden, van de slachtoffers der repressie. Neen! het is
geen toeval, en wij willen de jammerlijke verdeling in ons land, onder
de letterkundigen gelijk in andere kringen, niet langer doen voortduren.
11)

12)
13)
14)

1949.

Elzevier, Brussel, 1949.
De Brug - 't Galjoen, Antwerpen, 1949.
Die Poorte, Antwerpen.
Bekroond met den Em.-Vliebergh -prijs 1948, Davidsfonds, Leuven,
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Maar die verdeling bestaat. Er zijn, cultureel en literair, linksen die
na de oorlog grepen naar de macht. Er zijn de romanciers Louis Paul
Boon, Piet van Aken, Hubert Lampo; er zijn de redacteuren van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift, die op deze jaren hun stempel meenden te
kunnen drukken. Zij slaagden niet, en thans weten zij het; hun verbeeldingsliteratuur wordt vrij zeldzaam.
Daar is Johan Daisne, de allervruchtbaarste romancier, dramaturg,
dichter en criticus, even begaafd als speels, even veelzijdig als vlinderend, van wien we alleen betreuren dat zijn koninklijke gaven ons
niets beters schenken dan zijn nochtans verdienstelijk Eiland in de
stille Zuidzee. Daar is Hubert Lampo, eerder essayist dan romancier,
die hoog grijpt met zijn De ruiter op de wolken 15 ), betrekkelijk oprecht en stoicijns, maar zwoel en bedachtzaam. Daar is René Bergen
die alleen zijn weg gaat: een nauwgezet kunstenaar, met een geheel
verantwoord Institut Astrée, en toch geen vernieuwer. Daar is Marnix
Gijsen, die laat tot den roman kwam. Hij beoefent hem op de meest
moderne wijze: een doorschijnende allegorie, sterk autobiographisch
en vaak polemisch. Hij schrijft een sober-directen stijl en zijn psychologisch inzicht blijft merkwaardig. Maar welke grimmigheid en verbijstering grepen hem aan?... Bij de linksen, onder het hoge commando
van Herman Teirlinck, worden stijl en vorm veel beter verzorgd dan
bij de rechtsen. Allen kunnen wij bij hen veel leren; doch de noodzakelijke vernieuwing gaat van hen niet uit. Ze blijven steken in den
vooroorlogsen geest, waarvan de oorlog zelf het verderfelijke heeft
bewezen. Ze blijven losbandige aestheten, gewild afzijdig tegenover
religie en moraal, graag sectarisch (al vertonen zij zich anders) en
gemakkelijk paraderende agnostici.
Maar op de linksen willen we hier niet ingaan; wij willen evenmin
de klove tussen hen en ons breder maken. Die klove, breder en dieper
dan ooit, verhindert onze culturele opgang. Kon men ze dempen! Doch
verstandhouding en samenwerking vergen een grondslag! Op een
basis van onverschilligheid en relativisme kunnen we elkander niet
ontmoeten, niet begroeten, niet begrijpen. Wij vragen eerbied voor
onze dierbaarste overtuiging, voor onze normen van Zedelijkheid; en
wanneer zij deze moedwillig voorbijgaan of schenden, dan staan we
tegenover elkander als wezens van een verschillend geslacht.
De schrijvers die thans de toekomst maken: het zijn niet de linksen.
Min of meer kunstmatig houden ze, niet zonder officiële toelagen,
enige literaire bedrijvigheid in stand; maar het eigenlijk leven en
pogen, waarbij een nieuwe bloei hopelijk begint, gaan ze stilzwijgend
of misprijzend voorbij.
Wat langer blijven we bij de rechtsen staan, de meer religieus gerichten. Van hen groeperen we de romans der laatste maanden; wellicht ontdekken we, te gering nog maar onmiskenbaar, een nieuwe
bezieling.
15) Verscheen in Nieuw vlaams Tijdschrift, 1949.
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Wij beginnen met Mensen achter den dijk, door Filip de Pillecijn 16) .
Een bejaard man vertelt over zijn jeugd in het Waasland: een vrome
jeugd, doch de vroomheid ging teloor; een beproefde jeugd, en de
beproeving liet bitterheid achter; een soms vermetele jeugd, die met
vuur speelde, en de zinnelijke roes blijft beklemmend; een voorspoedige
jeugd tenslotte, want de jonge man maakte zijn toekomst. Mensen
achter den dijk is te zeer doortrokken van een hard anticlericalisme,
een hang naar de vrouw, een sceptisch geworden ontgoocheling. Toch
menen we dat het medelijden met arme mensen, met verdrukten en
miskenden, met lichaams- en zielelij den, den hoofdtoon aangeeft in deze
onvergetelijke schetsen van het zoete Waasland. Schreef de kunstenaar
De Pillecijn ooit zo raak, zo sober, zo gevoelig, in den kalmen gang van
zijn volzinnen die alles even scherp aflijnen als zij het vullen met
droom?
Vanzelf doet Mensen achter den dijk ons aan De bloeiende gaarde
denken van Paul de Mont 17 ) . Is dit de eerste roman van den eens
vruchtbaren toneelschrijver en journalist? In de plaats van het land
van Waas, de Denderstreek; in de plaats van het einde der negentiende eeuw, haar eerste helft tot aan 1848. De Mont mist het landelijk
aanvoelen, het creëren van sfeer en lucht; hij kijkt naar de mensen,
de dingen, de eigenaardigheden hoe dan ook, want deze veelweter
wordt door alles geboeid. Geen anticlericalisme bij hem, geen zweem
van zinnelijkheid; in dat nogal grove proza beweegt zich het gezonde
leven, welig en machtig, werkzaam en vruchtbaar, liberaliserend maar
godsdienstig. En Paul de Mont, de voormalige toneelschrijver, goochelt
met gestalten, gesprekken, dramatische conflicten. De bloeiende gaarde,
de „Kroniek van het Kloosterhof", de geschiedenis van het gezin
De Messemaecker-Kluzenaar, is een van onze allerbeste nieuwe romans. Met één boek dringt de vergelijking zich op: met De Boskanter
van Daan Inghelram, het bekroonde Davidsfondsboek van 1947. Ook
dat verhaal speelde in de eerste jaren van het onafhankelijk België;
nog eens verliep alles in een hoek van Vlaanderen. Het was beter
geschreven; het teerde veel méér op droom, stemmingen en peilen;
maar het had de menselijke meewarigheid niet van De Mont's creatie,
het wijze aanvaarden, mild en genietend, van het volle leven.
Bij De Mont speelde de vlasnijverheid een zekere rol: de ondergaande vlasnijverheid, toen in de negentiende eeuw de mechanische
getouwen het weversbedrijf omgooiden. Voor dat weversbedrijf moet
men echter Valère Depauw lezen, De geschiedenis van Mathias Wieringer. Deze onlangs voltooide trilogie stelt het geslacht Wieringer
voor: zijn opgang, zijn strijd om bestaan en bedrijf, zijn grootmoedigheid; alles vanaf 1865 tot na den eersten wereldoorlog. De kunstenaarsgaven van De Pillecijn, Inghelram of De Mont lijkt Depauw vooralsnog niet te bezitten; doch hij vertelt boeiend, hij schetst groots en
episch, hij heeft de grens van zijn kunnen nog niet bereikt. En intussen schept hij een sfeer van sociale rechtvaardigheid en naasten16) Nummer een van de Clauwaert-reeks, 1949.
17) Nummer een van de Felix- Timmerm an s- reeks.

ZUIDNEDERLANDSE ROMANS

407

liefde; ook
ook hij
hij draagt
draagt in
in zich
zich het
het meevoelen
meevoelen met
met arme
arme mensen
mensen en
en
liefde;
hongerlijders: aan
verdrukking en
einde worden
worden
hongerlijders;
aan veel verdrukking
en onrecht
onrecht moet
moet een einde
gemaakt!
Medelijden:
Demedts, die
die ons,
ons, nadat
nadat
Medelijden: dat
dat gevoel beheerst ook André Demedts,
in het eerste
eerste deel
deel van
van zijn
zijn trilogie
trilogie de
deavond
avondwas
wasgevallen,
gevallen,overbrengt
overbrengt
In het
hetmorgenlicht.
morgenlicht. Meer
Meer dan
dan bij
bij anderen
anderen komen
komen daarnaast
daarnaast diepe
diepe
gedachten en wijsheid naar voren.
voren. Er is tè
tè veel
veel bezinning
bezinning in
in zijn
zijn werk,
werk.
t~
veel mijmerend
mijmerend zoeken;
zoeken; het
het rhythme
rhythme van
van het
het gebeuren
gebeuren wordt
wordt er
tè veel
door vertraagd. Maar
Maar de
de warm-menselijke
warm~menselijke toon,
toon, het
het toenemende
toenemendezachte
zachte
licht maken
maken ons
ons dit
ditwerk
werkbuitengewoon
buitengewoonsympathiek.
sympathiek.Een
Eenopmerkelijk
opmerkelijk
kunststuk
en de
de voorgewende
voorgewende trilogie,
trilogie, waarvan
waarvan we
we nu
kunststuk werd
werd het
het niet, en
twee delen
delen in
in handen
handen hebben,
hebben, brengt
brengt ons
ons geen
geenartistieke
artistiekeopenbaring.
openbaring.
worde het
het getuigenis
getuigenis van
van iemand
iemand die,
die, trouw
trouw zoekend,
zoekend. veel
veel heeft
heeft
Ze worde
gevonden.
De Pillecijn,
Pillecijn, De Mont,
Mont, Depauw,
Depauw, Demedts...:
Demedts ... :merk
merknu
nude
degelijkenis
gelijkenis
op.
Vier eerder
eerder landelijke
landelijke verhalen;
verhalen; viermaal
viermaal een zich
zich wenden
wenden naar
naar
op. Vier
verleden, het
het nog
nog nabije
nabije verleden
verleden waarvan
waarvan we
weons
onsonmiddellijk
onmiddellijk
het verleden,
een bezinning
bezinning op
op dezen
dezentijd;
tijd;viermaal
viermaal een
afhankelijk
viermaal een
afhankelijk weten; viermaal
dringende
behoefte aan naastenliefde
naastenliefde en
en rechtvaardigheid,
rechtvaardigheid, op
op grond
grond
dringende behoefte
van godsdienst,
godsdienst, van
van christendom.
christendom. De
De Pillecijn
Pillecijn staat
staat vooraan
vooraan als
als
van
kunstenaar;
De Mont
Mont heeft,
heeft,als
alsdramatisch
dramatischvirtuoos,
virtuoos,mooie
mooievondsten;
vondsten;
kunstenaar; De
daarbij
ons zijn
zijn belezen
belezen veelzijdigheid
veelzijdigheid en zijn
zijn vitaal
vitaal gezond
gezond
daarbij treffen ons
verstand.
Demedts wordt
wordt steeds
steeds meer
meereen
eenmijmerend
mijmerend wijze,
wijze, Depauw
Depauw
verstand. Demedts
een
oprecht en
en machtig
machtig getuige.
getuige. Alleroorspronkelijkst
Alleroorspronkelijkst is
geen van
van
een oprecht
is geen
die vier werken. Voor den
den oorlog
oorlog zou
zou elk
elk van
van hen
hen ophef
ophef gemaakt
gemaakt hebheb..
nu zijn
zijn de
de tijden
tijden anders.
anders. Maar
Maaréén
éénnieuwe
nieuwebehoefte
behoeftedragen
dragen ze
ben; nu
sociale gerechtigheid
gerechtigheid en
en christelijke
christelijke caritas.
caritas.
zich: van sociale
in zich:
Vlak naast
naast deze
·deze leggen
leggen we
we Hellegat van
van Marcel
Marcel Matthijs
Matthijs 18).
18 ) . De
nieuwe roman overtreft het
het pijnlijk
pijnlijk aandoende
aandoende Wie
kan dat
datbegr
begrijpen?
Wie kan
ij pen?
van enkele
enkele maanden
maanden geleden.
geleden. We
We vernemen
vernemen een
een akelige
akelige boerengeboerenge..
van
schiedenis;
de bestemming
bestemming van
van een
een bijna
bijna behekst
behekst pachthof
pachthof
schiedenis; het
het geldt de
en zijn
zijn trotse bezitters.
bezitters. Het
Het doet
doet beangstigend
beangstigend aan,
aan, licht
licht ontredderend,
ontredderend.
in alle geval verouderd. In
In de
de schaduw
schaduw van
van Streuvels'
Streuvels' Vlaschaard
Vlaschaard had
kunnen inslaan;
inslaan; ook nog in de
de tijd
tijd van
van Walschap's
Walschap's Trouwen
het eens kunnen
Trouwen
en Een mens
mens van
van goeden
goeden wil.
wil. Nu poogt
poogt de
deschrijver
schrijver wel,
wel, op zijn donker
schip, een religieus
religieus kompas
kompas mee
voeren; niet minder
minder vaart
vaart hij
hij daardaar..
schip,
mee te voeren;
om,
koers kwijt,
kwijt. door
door een
eengevaarlijke
gevaarlijke branding.
branding.
om, de koers
vijf werken
werken horen
horen bij
bij elkaar;
elkaar; maar de drie
Deze vijf
drie volgende
volgende staan
staan daar
daar
geheel
buiten: Tembo~Tembo,
deolifanten
olifanten door J. M.
Elsing 19);
geheel buiten:
Tembo-Tembo, de
19 );
M. Elsing
Vaarwel dan,
dan, mijn
mijnvriend,
vriend, door
Ernest van der
der Hallen
J os van
van
door Ernest
Hallen en Jos
21) .
Laer
20);; Mevrouw
Mevrouw Pilatus
Pilatus door
Jean du
du Parc
Parc~.n).
Laer 20)
door Jean
Tembo~Tembo, de
"Roman uit
uit de
de Afrikaanse
Afrikaansè jungle"
jungle" is koloniale
koloniale
Tembo-Tembo,
de „Roman
dierenliteratuur.
letterkunde verwierf
kolonie nog
nog geen
geen
dierenliteratuur.InIn onze
onze letterkunde
verwierf de
de kolonie
18)
van de
deClauwaert-reeks.
Clauwaert-reeks.
Nummer twee van
18)
Antwerpen. Was
eerst voor
Vink, Antwerpen.
Was eerst
voor de Timmermans-reeks
Timmermans -reeks bestemd.
20)
Nummer drie van de
de Clauwaert-reeks.
Clauwaert-reeks.
20)
21)
de FelixFelix-Timmermans-reeks.
21) Nummer twee van de
Timmermans- reeks.

19)
19)

408

ZUIDNEDERLANDSE ROMANS
ZUIDNEDERLANDSE
ROMANS

burgerrecht.Wel
Wel hadden een
burgerrecht.
een paar
paar debuterenden
debutt>renden bij
bij het
het Davidsfonds
Davidsfonds
hun krachten
22 ) ; wel
wel waren,
hun
krachten er aan beproefd
beproefd -):
oorlog, Frans
Frans
waren, voor
voor den oorlog,
Demers
de Jonghe
Jonghe aan
aan het
het woord;
woord: wel
wel kenden
kenden wij
wij vertalingen
vertalingen
Demers en Sylva de
van Gatti.
van
Gatti. Ziehier dan Elsing
Elsing (of
(ofisishet
heteen
eenschuilnaam?)
schuilnaam?),, duidelijk
duidelijk
een oud~koloniaal, met eigen visie en eigen talent. Schrijft hij voor enoud-klia,mtgenvsialt.Schrjfvo
de jeugd?
jeugd? voor
voor grote
grote mensen?
mensen? Zijn
Zijn voorgaande
voorgaande werken
werken leken
lekeneerder
eerder
23 ) dit
voor de jeugd
jeugd bestemd
bestemd 23):
doorlopend verhaal:
verhaal: olifanolifan~
dit is zijn eerste doorlopend
ten en een
ten
een leeuw,
leeuw. een
eenfarmer
farmerenenzijn,
zijngezin,
gezin.enkele
enkeleambtenaren
ambtenaren in
in
Belgisch
roman bestaat
uit: losse episoden
episoden die
die toch
toch weer
weer
Belgisch Congo.
Congo. Zijn roman
bestaat uit
samenhang vertonen.
vertonen, onder
onder dieren
dieren en
en onder
onder mensen
mensen tussen
tussen wie hij
samenhang
hij de
de
verschillen nogal
nogal verdoezelt.
verdoezelt. En
En alles komt
verschillen
komt uit op
op de
de tragiek
tragiek van
van het
het
tropenland:waar
waar de
de blanken
tropenland:
blanken de zwarten
zwarten niet
niet begrijpen,
begrijpen, de
de mensen
mensen
de dieren niet;
niet: waar wouden en
en stromen
stromen veel
veelgeheimen
geheimenbewaren;
bewaren: waar
waar
veel gemoord
wordt en veel
veel
gemoord wordt
veel geleden.
geleden. De
Deachtergrond
achtergrond van
van Elsing's
Elsing's
verhaal is moeilijk
verhaal
moeilijk te
te achterhalen:
achterhalen: een
eenverdromend
verdromend animisme,
animisme, een
een
onmiskenbaar pessimisme:
pessimisme; daarnaast een kinderlijk
kinderlijk spontane
spontane bonhomie
bonhomie
onmiskenbaar
en bewondering.
Elsingisis een
een mens,
en
bewondering. E1sing
mens, zou
zou men
men zeggen,
zeggen, met
met vele
vele en
en
mooie gaven
gaven van
van geest
geest en
mooie
en hart
hart en
en wil,
wil, met
met iets
iets onbepaalds
onbepaalds en
en gege~
schondens in
in zich, een
schondens
een wonde
wonde en
en een
eenonzekerheid.
onzekerheid. Leg
Leg zijn
zijn werk
werkniet
niet
naast dat
naast
dat van Kipling
Kipling of Gatti;
Gatti: hij
hij arbeidt
arbeidt toch
toch naar
naar hun
hun geest,
geest. en
en
zijn boeken zijn zeer
zeer waardeerbaar.
waardeerbaar.
Tembo-Tembo nog jeugdlectuur
Wij kunnen
kunnen Tembo~Tembo
jeugdlectuur noemen;
noemen: evenzo
evenzo Vaar~
Vaarwel dan,
dan. mijn
mijn vriend...
vriend... door
en Jos
Jos van
van Laer.
Laer.
door Ernest
Ernest van
van der Hallen en
De betreurde
betreurde Ernest van
van der
den aanvang
aanvang van
van een
een roman
roman
der Hallen had den
achtergelaten: het
het verhaal
achtergelaten:
verhaal van een
een muzikalen
muzikalen wonderknaap,
wonderknaap, die
die zijn
zijn
eerste concert
concertgaf.
gaf. Nu
Nu had
had Pater
van Laer
eerste
Pater van
Laer (of een
een ander)
ander) de
debebe~
stemming
dat kind
kind verder
verder kunnen
kunnen fantaseren;
fantaseren: liever
liever greep
greephij
hij
stemming van
van dat
naar
naar de geest
geest van
van den
denoverleden
overledenauteur,
auteur, die
diezich
zichduidelijk
duidelijkterugboog
terugboog
over zijn
over
zijn jeugd. Hij stelde
stelde daarom
daarom andere
andere mensen
mensen voor die
die dat
dat eveneven~
eens
deden: een
een missionaris,
missionaris, een
schilder, een
musicus: in
de drie
drie
eens deden:
een schilder,
een musicus;
in de
gevallen beheerste
het verleden
verleden het
het heden,
gevallen
beheerste het
heden, en
en drievoudig
drievoudig volgde
volgde de
de
Menmoet
moet
conclusie: niemand
zich laten
laten sterven.
sterven. Men
conclusie:
niemand mag
mag den
den knaap
knaap in
in zich
den
knaap in
in leven
leven laten;
laten: altijd
altijd blijve
blijve men
men jong
jong van
van hart;
hart: uit
uit die
die
den knaap
jeugdige blijdschap
blijdschap en
droom putte men
men steeds,
steeds, voor
voorelken
eIkenleeftijd,
leeftijd,
jeugdige
en droom
gemoedsadel.
wordt de
de mens
mens heldhaftig,
heldhaftig, en
en
gemoedsadel, vroomheid
vroomheiden
en moed!
moed! Zo
Zo wordt
daarin
jeugdvriend Van
Van Laer
Laerden
denanderen
anderenjeugdvriend
jeugdVriend
daarin begreep
begreep de jeugdvriend
der Hallen
Hallen heel
heelprecies.
precies. Hoe
Hoeanders
andersook
ookvan
vantemperament
temperament en
en
Van der
aanleg,
aanleg, toch
toch was
was hij
hij de
derechte
rechtevoortzetter
voortzetter van
vandiens
diensaanvang;
aanvang: hij
hij
orchestreerde
den teren
teren aanhef tot een even
even wijs
wijs als
als innig
innigen
enoverwelr
overwel~
orchestreerde den
digend getuigenis.
getuigenis. Misschien
Misschienhad
hadhij
hijzijn
zijnwerk
werkfijner
fijnerkunnen
kunnenvoltooien;
voltooien:
maar
zijn "Dialoog
„Dialoog met de
maar zijn
de knaap",
knaap", na
na het
het „Verhaal
"Verhaal van
vande
deknaap",
knaap",
een krachttoer
krachttoer van
van scheppende
scheppende verbeelding
verbeelding en
enwaarderend
waarderend hart,
hart,
is een
van totalen
en vrije
totalen trouw
trouwen
vrijepersoonlijkheid.
persoonlijkheid.
;

22) Met „Onder
"Onder de wuivende
wuivende palmen",
palmen", door
door SIMON SMITS
SMITS en „Contract"Contractnegers",
negers", door
door MARCEL TOLLET.
23) Het
Het waren:
waren: „Parade
"Parade in
in de
detropen"
tropen" (1948)
(1948) en
en „De
"De tocht
tocht naar
naar het
het
Paradijsmeer"
Paradijsmeer" (1949)
(1949),, beide
beide bij
bij Vink,
Vink, Antwerpen.
Antwerpen.
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Ziehier eindelijk Mevrouw Pilatus, door Jean du Parc. Geen
romancier heeft, als de schepper van Christine La f ontaine en van
Marilou, in de laatste jaren zoveel bewonderaars gevonden. Voor
hem, voor hem alleen, bestaat geen crisis. Zal Mevrouw Pilatus
het verworven succes handhaven? of niet evenaren? of overtreffen?
Literair betekent het werk een stijging. Het gaat over Jesus' lijden,
bekeken uit het standpunt van den heiden en van de vrouw, en heiden
en vrouw worden meegesleurd in de tragedie. Het verloop is één
machtige beweging, een ontketening van dramatische conflicten, met
als uitkomst een absolute geloofsbelijdenis. Maak er geen geestelijke
lectuur van; de mondaine propaganda en sensatie hebben er deel aan.
Maar onweerstaanbaar, als buiten den eigen wil, ziet de schrijver zich
opgenomen, tezamen met Magdalena en Pilatus en Claudia, in het
mysterie van den godsmoord, van het goddelijk sterven uit barmhartigheid.
Stel deze drie romans tegenover de vijf voorgaande: we staan méér
in het nieuwe. Zo was het voor den oorlog niet. Beschouw de laatste
twee vooral: het zijn zielsconflicten; het is, tweemaal anders, een
religieuze belijdenis. Tweemaal het mysterie van dood en leven, van
jeugd en ouderdom, van God en de mensen; doch alleen de heldhaftige
liefde houdt alles, altijd, jeugdig en levendig, schoon en vernieuwend,
goddelijk doorlicht.
Eén zwaluw maakt de lente nog niet, zelfs niet twee of drie. Spreek
niet van een vernieuwde romankunst; spreek eerder van een romankunst die zich geleidelijk kan vernieuwen. We staan nog aan een
begin! Er zijn alleen, vaak in de oude vormen van kunst en voorstelling, tekenen van den terugkeer naar absolute waarden en intensere
religiositeit, die het hedendaagse Westelijke Europa zeker kenmerkt.

III
Niet zonder ontsteltenis overziet men onze laatste romankunst. Er
is geen werk dat zich opdringt, geen stem die men horen moét. Er
is niets wat enigermate aan Mann doet denken, aan Werf el, aan
Von Le Fort, enigermate aan Greene, Camus, Bernanos of Malraux.
De grote culturele, humanistische, religieuze stromingen door landen
en volkeren beroeren nog nauwelijks ons tè besloten literair leven.
En toch, voor wie alles nagaat, wint de hoop het op de vrees: er zijn
tekenen van een nieuw, een beter leven. En wanneer wij bedenken
dat Walschap, dat Duribreux, dat Aster Berkhof, dat de meeste
rechtsen binnenkort met een werk zullen aantreden, dan besluiten we
met recht: de crisis is wel over het ergste heen!... Met zoveel méér
verlangen zien we uit naar komende jongeren.
Maar zal de roman nog ooit, in onze en in andere literaturen, de
vooraanstaande plaats weer innemen? Hoort hij niet, hij de zo uiteenlopende en verscheidene, bij het individualistisch liberalisme dat wel
onherroepelijk voorbij is? Is hij niet, naar de definitie van een
allesbehalve godsdienstig criticus, „die Epopbe der Gottverlassenen
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Welt" 24) ? en nu wordt de wereld weer God-zoekend! Komt de tijd
niet van de sociale reconstructie en massale organisatie, en wordt
de roman, als orgaan van epische en schouwende literatuur, dan niet
geleidelijk door het toneel vervangen, zelfs door een symbolische lyriek?
Want de dramatiek en de lyriek lijken toch schoner en weliger zich te
vernieuwen!
Wie maakt het uit? En wie maakt dit andere uit: in hoever slinkt
de macht van de literatuur, omdat de radio en de film haar taak overnemen? De kosmopolitische samenleving van nu, voor wie de wereld
heel klein wordt en iedere gebeurtenis bereikbaar, die alle landen
kan zien en alle fantasie genieten..., ze ligt zo ver van de burgerlijke
samenleving der negentiende eeuw, zo ver zelfs van de vooroorlogse
groeperingen, die zich in de literatuur nog bedrogen. Wie kan precies
aangeven wat, in dat opzicht, heilzaam zal zijn voor onze tijdgenoten
en onmiddelij ke nakomelingen; wat zal passen bij hun behoeften, groei
en harmoniëring?
Ontkomt dus de roman aan de hedendaagse crisis? Het antwoord
ligt bij de romanschrijvers zelf; bij hun ernst, naastenliefde, moed en
artistieke nauwgezetheid. Welke plaats neemt hij dan in, voor den
nieuwen tijd? Wij moeten wachten en toezien. Bij dat alles zijn wij,
Zuidnederlanders, zonder levenloos te zijn, evenmin intens levend.
Langzaam openbaren zich bij ons reserves van gezondheid en kracht;
maar cultuur en kunst, godsdienstigheid en humanisme, idealisme en
eensgezindheid hebben elkaar nog niet gevonden.
24) G. LUKACS, „Die Theorie des Romans" (Berlijn, 1920) , blz. 84.
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Duitsland is het
het probleem
probleem aan de
de orde
orde gesteld,
gesteld, welke
welkehouding
houding
Duitsland
I Ndient
dient aangenomen
te worden
aangenomen te
worden ten
ten opzichte
opzichte van
van de
degeallieerden.
geallieerden.
Adenauer, de kanselier,
kanselier, op wie
wie de
deverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid ligt, isis van
Adenauer,
mening, dat de eerste
eerste vereiste
vereiste om
om het
het wantrouwen,
wantrouwen, vooral
vooral van
vanFrankFrankmening,
rijk
doen om
om aldus
aldt!s tot
tot een
eenbetere
betere gelijkrijk te
te overwinnen,
overwinnen, is
is concessies te doen
waardige samenwerking
samenwerking te
te komen.
komen. Daarom
Daarom heeft
heefthij
hij zich
zichbij
bij „de
.. deGrote
Grote
Drie",
Schuman en Bevin,
Bevin, die
die begin
begin November
November te
te Parijs
Parijs ververDrie", Acheson, Schuman
gaderden, bereid
bereid verklaard,
verklaard, 't Saargebied onbesproken
onbesproken latend,
latend, het
het RoerRoerstatuut te erkennen, een
een beperkte
beperkte ontmanteling
ontmanteling der
der Duitse
Duitsewerkelijke
werkelijke of
of
vermeende oorlogsindustrie
oorlogsindustrie te aanvaarden.
aanvaarden. Schumacher,
Schumacher, vijand
vijand van
van
vermeende
Adenauer en leider der socialisten, denkt
denkt niet
niet meer
meer aan
aan hetgeen
hetgeen DuitsDuitsland
jegens Europa
Europa misdreven
misdreven heeft
stelde zich
zich op
op„nationaal'
"nationaar~
land jegens
heeft en stelde
standpunt,
huidige crisis
crisis West-Duitsland
West~Duitsland van
van
standpunt, overtuigd,
overtuigd,dat
dat in
in de huidige
zoveel
betekenis is
geallieerden, dat het in
in plaats
plaats van
van concesconces~
zoveel betekenis
is voor de geallieerden,
sies te
te doen
doen eisen
eisenkan
kanstellen.
stellen.Hiertegen
Hiertegenverdedigde
verdedigdeAdenauer
Adenauerinin de
Bondsdag zijn beleid. Schumacher
Schumacher was echter niet tot
tot rede
rede te
te brengen
brengen
en naast
naast andere
andere beledigende
beledigendeuitdrukkingen
uitdrukkingen noemde
noemde hij
hij Adenauer:
Adenauer: "De
„De
federale
kanselier van de
de geallieerden".
geallieerden". Het
Het kostte
kosttehem
hemeen
eentijdelijke
tijdelijke
federale kanselier
schorsing.
partijgenoten verlieten,
verlieten, eensgezind
eensgezind met
metde
decommuniscommunis..
schorsing. Zijn partijgenoten
de vergaderzaal.
vergaderzaal.
ten, de
Wat
deDrie
DrieGroten
GrotenteteParijs
Parijsbesloten
beslotenhadden,
hadden,kwam
kwameerst
eerstdefinitief
definitief
Wat de
te staan,
staan, nadat
nadat de
deFranse
FranseKamer
Kamer de
depolitiek
politiek van
vanSchuman
Schuman had
had
vast te
goedgekeurd.
bracht Acheson
Acheson een
een bezoek
bezoekaan
aanBonn,
Bonn,waar
waarhij
hij
goedgekeurd. Intussen bracht
zich
met Schumacher
Schumacher onderhield,
onderhield, en daarna
daarna aan
aan Berlijn.
Berlijn. De
De ontont~
zich ook met
vangst der
der Berlijnse
Berlijnse bevolking was
was hartelijk.
hartelijk. Acheson
Acheson prees
prees haar
haartegentegenstand tegen het
het communisme
communisme als een
een „buitengewone
"buitengewoneprestatie"
prestatie" en
enververzekerde,
de Amerikanen
Amerikanen als
als de
deandere
andere westerse
westersebezettingsbezettingszekerde, dat
dat zowel de
mogendheden hun
mogendheden
hun steun
steun niet
niet zouden onthouden.
onthouden. Hij
Hij waagde zich zelfs
aan een rondrit
rondrit achter
achter het
het „IJzeren
"IJzeren Gordijn"
Gordijn" en
en ontving
ontvingop
opzijn
zijnreceptie
receptie
een oude
oude kennis
kennis en
en dus
dus „vriend"
"vriend" generaal
generaal Tjoeikof,
Tjoeikof.waarmee
waarmee hij
hij zich
zich
onderhield.
uiterst vriendschappelijk onderhield.
24 November werd bekend
bekend gemaakt
gemaakt wat
wat Adenauer
Adenauer van
van de
degeallieergeallieerden verkregen
verkregen heeft. Vooreerst mag
mag West-Duitsland
West~Duitslandtoetreden
toetredentot
tot de
Raad
"toegevoegd" lid.
lid. De
Deontmanteling
ontmanteling van
vanverschilverschilRaad van Europa als „toegevoegd"
lende fabrieken
fabrieken te Berlijn
Berlijn werd
werd stopgezet,
stopgezet, terwijl
terwijl ininhet
hetRoergebied
Roergebied
zal66vrachtschevrachtsche15 ondernemingen
ondernemingen gespaard
gespaard blijven.
blijven. West~Duitsland
West-Duitsland zal
pen
meer dan 7000 ton
ton mogen
mogen bouwen.
bouwen. Wegens
Wegensde
deafzijdigheid
afzijdigheid
pen van meer
van de
de Sovjet-Unie
Sovjet~Unie kon
kon de
de staat
staat van
van oorlog
oorlog niet
nietofficieel
officieel worden
worden,
van
maar beide
partijen erkenden,
van de
de gesloten
gesloten
beëindigd, maar
beide partijen
erkenden, dat
dat de
de geest van
staat van
van oorlog.
oorlog. Door
Door een
een'
overeenkomst
overeenkomsthet
hettegendeel
tegendeelisis van
van een
een staat
motie van vertrouwen, aangenomen met 334 tegen
tegen 248
248stemmen,
stemmen,heeft
heeft
motie
Assemblée deze
dezeconcessies
concessiesgoedgekeurd.
goedgekeurd.Ter
Terverduidelijking
verduidelijking
de Franse Assemblée
aan de
de regering
regering om
om „waak"waakbevatte echter deze motie de waarschuwing aan
zaam te blijven
blijven ten aanzien
aanzien van Duitslands industrieel
industrieel potentieel,
potentieel. te
zaam
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voorkomen dat
dat de industrieën
voorkomen
industrieën van het Roergebied
Roergebied worden
worden teruggegeteruggegeven
aan de
de voormalige
voormalige eigenaars
eigenaars ( (de
Kartels),, handhaving
handhaving van
van de
de
ven aan
de Kartels)
internationalisatie van
van het
het Roergebied als waarborg voor de
internationalisatie
de veiligheid
veiligheid
van
Europa". Bovenal
Duits grondgebied
grondgebied absoluut
absoluut geen gegevan Europa".
Bovenal mag
mag op Duits
wapende macht
en dientengevolge
dientengevolge kan
kan Duitsland
Duitsland
wapende
macht gevormd
gevormd worden
worden en
geen
uitmaken van
die voor
voor de
de
geen deel
deel uitmaken
vanhet
het Atlantisch
AtlantischPact.
Pact.De
De V.
V. St., die
bewapening van
van West-Duitsland
West-Duitsland wel iets
iets voelden,
voelden, opdat
opdat dit
dit stratestratebewapening
gisch
vacuum geen Sovjet-aanval
Sovjet-aanval zou
zou aantrekken,
aantrekken, zijn
zijn voorlopig
voorlopig voor
voor
gisch vacuum
eisen gezwicht.
gezwicht.Bij
Bijzijn
zijnbezoek
bezoekaan
aanFrankfort
Frankfortverklaarde
verklaarde
deze Franse eisen
generaal Bradley,
Bradley, ook
ook namens
van defensie,
defensie,
generaal
namens de
de aanwezige
aanwezige minister
minister van
Johnson,
plannen bestonden
bestonden voor
voor een
eenherbewapening
herbewapening van
van
Johnson, dat
dat er geen plannen
Duitsland. Over
Over een
een eventuele
eventuele herbewapening
herbewapening moest
moest later
later door
door de
de
Duitsland.
ondertekenaars
Pact een
eendefinitief
definitiefbesluit
besluitgenomen
genomen
ondertekenaars van
van het
het Atlantisch Pact
worden.
Wanneer het
Kremlin vriendelijke
Wanneer
het Kremlin
taal gebruikt,
gebruikt, kan
kan
vriendelijke en
en beleefde taal
Toen Visjinski
Visjinski in
in
men
men er
er zeker
zeker van
van zijn,
zijn, dat
dat het
het elders
elders zijn
zijn slag slaat. Toen
de
St. te
te kennen
kennen gaf,
gaf, dat
dat de
de vriendschap
vriendschap tussen
St. en
ende
de V. St.
tussen de
de V. St.
de
Sovjet-unie, die vooral "hecht was in de laatste oorlog", weer zou Sovjet-uni,dral„hctwsinde orlg",wzu
opbloeien, omdat
omdat "banden
„banden van
van vriendschap
sterker zijn
zijn dan
dan die van
opbloeien,
vriendschap sterker
van
haat",
Poolse bevolking
bevolking de smaad
smaad aangedaan,
aangedaan, dat tot
tot
haat", werd
werd aan
aan de Poolse
bevelhebber
Poolse leger
leger maarschalk
maarschalk Rokossovsky
Rokossovsky werd
werd bebebevelhebber van
van het Poolse
noemd,
man, die indertijd,
indertijd, op
heldhaftige opopnoemd, de
de man,
op bevel
bevel van Stalin, de heldhaftige
stand van Warschau
Warschau door
doorzijn
zijnopzettelijk
opzettelijk talmen
talmen had
had doen
doenmislukken
mislukken
en de
de hoofdstad
hoofdstad overliet
overliet aan
aan de
dewraakzucht
wraakzucht der
der Duitsers.
Duitsers.Visjinski
Visjinski
verklaarde,
atoomenergie in
Sovjet uitsluitend
uitsluitend voor
voor vredesvredesverklaarde, dat
dat de atoomenergie
in de Sovjet
bergen mee,
mee, maakte
maakte woeswoesdoeleinden
gebruikt:, men
doeleinden werd gebruikt:
men verzette er bergen
tijnen vruchtbaar
vruchtbaar en
en de wereld
wereld behoefde
behoefde zich
zich over
over het
hetvredelievend
vredelievend
tijnen
gebruik van
van deze atomen niet ongerust
gebruik
ongerust te
te maken.
maken. Dit
Ditsprookje
sprookje was te
mooi
om waar te
mooi om
te zijn.
zijn. Wetenschappelijke
Wetenschappelijke kringen
kringen beschouwden
beschouwden deze
deze
uitlatingen als
als sovjet-propaganda. Daarna
Daarna bood
bood Visjinski in
in de
de polipoliN.zijn
zijn„namaak-olijftak
"namaak-olijftak met
met doornen"
doornen" aan.
aan. Er
Er
tieke commissie der V. N.
moesten practische
practische maatregelen
maatregelen genomen
een onvooronvoormoesten
genomen worden
worden voor een
waardelijk verbod van de atoombom en instelling van
van een
een strenge
strengeinterinterWanneermen
menzich
zichherinnert,
herinnert, dat
datMoskou
Moskoudergelijke
dergelijke
nationale controle. Wanneer
maatregelen consequent
gesaboteerd, dan
men de
de verontverontmaatregelen
consequent heeft
heeft gesaboteerd,
dan kan men
zij bovenbovenbetrokken mogendheden,
mogendheden, toen
toen zij
waardiging begrijpen van de betrokken
dien nog
van „voorbereidingen
"voorbereidingen voor een
een nieuwe
nieuwe
nog beschuldigd
beschuldigd werden
werden van
de Verenigde
Verenigde Staten
StatenBegeoorlog, in het
het bijzonder
bijzonder door
door Engeland
Engeland en de
oorlog,
niet moeilijk
moeilijk deze
deze aantijgingen
aantijgingen
troffen".
trof
f en".Het
Het viel
viel de
de Amerikaan, Austin, niet
te weerleggen
weerleggenmet
met een
eenverwijzing
verwijzingnaar
naarde
deplundering
plunderingvan
vanMandsjoerije,
Mandsjoerije,
de gedwongen
gedwongen deling
deling van
van Korea,
Korea, de
de actie
actie tegen
tegen Yougo-Slavië,
Y ougo-Slavië, de
de
guerilla tegen Griekenland,
Griekenland, de
de bedreiging
bedreigingvan
vanTurkije,
Turkije,dedeonderdrukonderdrukking in Tsjecho-Slowakije,
Tsjecho-Slowakije, de
de vernietiging
vernietiging der
der democratie
democratie in
in de
de overige
overige
satellietstaten.
"Haal uw
uw „ijzeren
"ijzeren gordijn"
gordijn" op en
en uu zult
zultde
devrede
vredeverversatellietstaten. „Haal
sterken". De
De voorgestelde
voorgestelde„vredes-resolutie",
"vredes-resolutie",feitelijk
feitelijk een
eenaanval
aanvalop
opde
de
"Angelsaksische" mogendheden,
mogendheden, werd
werd dan
danook,
ook,behalve
behalvedoor
doorhet
het
twee „Angelsaksische"
Sovjet-blok, door al de
de overige
overige leden
leden verworpen.
verworpen.
De voortdurende
voortdurende successen
successen der
dercommunisten
communisten in
in China, die zelfs in
in
geleid tot
tot een
eenSovjetSovjetTsjoenking doordrongen,
Tsjoenking
doordrongen,hebben
hebbenininde
deV.
V. N. geleid
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de nationalistische
nationalistische vertegenwoordiger
vertegenwoordiger niet
!liet meer
meer teteerkennen.
erkennen.
voorstel de
partij zelf is een
een scheuring
scheuring veroorzaakt.
veroorzaakt. Tsjang
Tsjang Kai
Kai Sjek
Sjekheeft
heeftbij
bij
In de partij
de sympathie
sympathie verspeeld
verspeeld en
en de
de waarnemende
waarnemende president
president Li
Li Tsjoeng
Tsjoeng
velen de
Jen
leiding van
van de
departij
partij in
in handen
handen te
tekrijgen.
krijgen.
Jen poogt buiten hem om de leiding
De vooruitzichten
vooruitzichten op strategische successen werden echter
echter met
met de
de dag
dag
minder.
Moskou verzamelen.
verzamelen.
Intussen blaast Moskou
te Peking communistische
uit
12 November hielden te
communistische afgevaardigden uit
congres om
om de
de volksstrijd
volksstrijd in Oost-Azië
Oost~Aziëtegen
tegenhet
het„impe"impe..
20 landen een congres
rialisme"
organiseren.
rialisme" te organiseren.
helft van
van November
November had
had ergens
ergens in Hongarije
Hongarije een soortsoort~
In de tweede helft
gelijke bijeenkomst
bijeenkomst plaats
Kremlin, de satellietstaten
satellietstaten en
en van
vande
de
plaats van het Kremlin,
vijfde colonnes, eveneens „voor
vijfde
"voor de
de wereldvrede"
wereldvrede" en
en tegen
tegenhet
het„impe"impe~
rialisme"
enige resoluties
resoluties aanvaard
aanvaard en
enaan
aande
deopenbaarheid
openbaarheid
rialisme".. Er werden enige
prijsgegeven. De
kern ervan
ervan was:
was: De
Derechtse
rechtsesocialisten,
socialisten,als
alsKevin,,
Bevin,i
prijsgegeven.
De kern
Spaak, Schumacher,
Schumacher, Saragat en
en andere
andere kopstukken
kopstukken zijn
zijn verraders
verraders van
van
de arbeidende
arbeidende klasse en
en deze
dezepseudo-socialisten
pseudo~socialistenworden
wordenveroordeeld.
veroordeeld.
Speciale
aandacht moet aan
aan de
dekatholieke
katholieke arbeiders
arbeiders besteed
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een. Hoge Commissarissen met de rang van ambassadeur zullen de
belangen van de deelgenoten in elkanders rechtsgebied behartigen.
Ter oplossing van rechtsgeschillen wordt een Unie-Hof van Arbitrage opgericht.
In Nieuw-Guinea wordt de status quo gehandhaafd tot een jaar na
de datum van overdracht der souvereiniteit, dus tot 27 December
1950. Wederzijdse onderhandelingen zullen binnen die tijd de
kwestie moeten opgelost hebben.
De R.I.S. erkent de economische rechten, concessies en vergunningen die eertijds rechtmatig zijn verleend en, voorzover deze verloren
zijn gegaan, aan de rechthebbenden zullen worden teruggegeven.
Zij behoudt zich echter het recht voor zodanige maatregelen te,
nemen als nodig zijn ter bescherming van de nationale belangen of
ter bescherming van economisch zwakke groepen. Wat de financiën
betreft is een transfer-overeenkomst getroffen, waarvan de uitvoering niet eenvoudig zal zijn. Verder erkent de R.I.S. een groot deel
van de externe en interne schulden, waarbij de Nederlandse regering een bedrag van 2 milliard heeft kwijtgescholden.
De Nederlandse strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht worden binnen een jaar teruggeroepen en de marinebasis Surabaja
wordt tegelijk met de souvereiniteitsoverdracht marinebasis van de
R.I.S. Overigens is de Nederlandse regering bereid op verzoek der
R.I.S. hulp te verlenen bij de opbouw der republikeinse strijdkrachten.
De burgerlijke ambtenaren worden door de R.I.S. met hun rechten
en plichten voor twee jaar overgenomen. Wensen deze af te
vloeien, dan ontvangen zij gedurende een bepaalde tijd een evenredig wachtgeld.
De culturele betrekkingen tussen beide landen zullen bevorderd
worden door middel van radio, film, pers, bibliotheken, lectuurverspreiding, onderwijs en kunstmanifestaties. Men zal trachten
hoogleraren, leraren en deskundigen wederzijds uit te wisselen.

Bij onze vrienden, de V. St. en Engeland, bestond grote instemming
met dit accoord. In het binnenland waren de opinies er over zeer uiteenlopend. Die „koloniaal" dachten, zeiden: „wij hebben Indië verloren", alsof land en volk een bezit was van elke Nederlander afzonderlijk. De P. v. d. Arbeid juichte, dat zij vrijheid en democratie aan de
bruine broeders had mogen schenken. Professor Pomme sprak namens
een groot deel van de katholieke bevolking als zijn oordeel uit: „De
vorm van samenwerking tussen Indonesië en Nederland als resultaat
van de R.T.C. is niet de beste om de belangen van ons volk hier en
overzee het gunstigst te dienen. In de talrijke punten van samenwerking, die aangestipt zijn en in de bewerktuiging van de Ned.-Indonesi ,
sche Unie, zitten echter zoveel kiemen van mogelijke groei, dat iemand,
die in een wezenlijke Unie gelooft, de moed niet behoeft te verliezen".
Een of ander scepticus zal hierop antwoorden met het woord van;
Goethe: „Mir f ehlt der Glaube".
Na enige wijzigingen door minister Lieftink, op verzoek der Tweede
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Kamer in zijn wetsontwerp aangebracht, is de steun en schadevergoeding voor de oorlogsgetroffenen volgens vaste lijnen vastgesteld. Integrale vergoeding op basis van volledig herstel heeft men niet verkregen. Vele wensen zijn met een beroep op de berooide schatkist afgewezen en tenslotte is een compromis tot stand gekomen, dat tien vogels
in de lucht liet vliegen en zich met één vogel in de hand vergenoegde.
Een kleine politieke rommeling werd veroorzaakt door de grieven,
die de P. v. d. A. tegen de K.V.P. meende te moeten uiten. Op ver-'
schillende punten constateerde de P. v. d. A. bij de katholieken ongedurigheid en veranderingszucht. Haar grote vrees was, dat door de
opneming in het kabinet van een christelijk-historisch en een vrijzinnig
democratische minister op een kwade dag de P. v. d. A. aan de deur
zou worden gezet. Professor Romme heeft getracht de socialisten
gerust te stellen, met de verzekering, dat hij gaarne een „progressieve"
politiek gezamenlijk bleef voeren, maar dat hij ook voor de samenwerking in het parlement de voorkeur bleef geven aan een kabinet met
brede basis met als kernen de K.V.P. en de P. v. d. A. „Vrij Nederland", het socialistisch weekblad, polste daarop verschillende vooraanstaande figuren uit beide kampen. In het algemeen bleek uit deze
bijdragen, dat de katholieken meer vertrouwen hebben gehouden in
hun partner dan dat deze het aangeboren wantrouwen jegens hen had
afgelegd.
1-12-'49
K. J. D.
BELGIE

Drie grote gebeurtenissen hebben het politieke leven in de loop van
de voorbije maand beheerst: het congres der B.S.P., „sous le signe
de l'inquiétude" aldus de „Nation Belge" op 5 en 6 November,
en dat der C. V.P., in het teken van werkelijkheid en durf — aldus
„De Nieuwe Gids" — op 26 en 27 November, eindelijk de werkzaamheden van de parlementaire commissie voor de volksraadpleging.
Op het congres der B.S.P. werden alarmkreten geslaakt; onder meer
door de heren Spinoy ( Mechelen) , Collard (Borinage) en Leburton
(Huy-Waremme) . Met verontrusting werd vastgesteld, enerzijds, dat
het socialisme in de arbeidersklasse én door het A.C.W. ( Christelijke
syndicaten) én door het communisme in de verdediging is gedrongen;
terwijl het, anderzijds, omwille van de engheid van zijn doctrinale
grondslag en van de eenzijdige gerichtheid van zijn werkmethodes bij;
de standen der boeren, burgers en intellectuelen geen ingang kon vinden. De heer Spinoy aarzelde bovendien niet, de achteruitgang van de
B.S.P. in arbeiderskringen ten dele toe te schrijven aan haar anticlericalisme; vermanend riep hij uit: „Huysmans heeft de zaak zeer
goed begrepen, toen hij het beginsel in toepassing bracht (waar en
wanneer? Schr.) volgens hetwelk wij meer moeten strijden voor het
staatsonderwijs dan tegen het vrije onderwijs" (Le Peuple 8-11-'49).
Zonder veel omhaal van woorden werden de nieuwlichters evenwel
door de heer M. Buset in de volgende termen afgewezen: „Men heeft
ooit kunnen dromen van een grote partij van de arbeid. Die is onmogelijk gebleken in een land als het onze waar één enkele, imperialistische,
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geval een ware triomf: de kaderleden waren talrijk opgekomen, er
heerste een opgewekte stemming, en het was de Eerste-Minister zelf
die in dit milieu nadrukkelijk mocht verkondigen dat practisch alle
goede vruchten die door 's Lands beleid, zowel onder de vorige regering als thans, werden afgeworpen in den grond niets anders zijn dan
de verwezenlijking van programmapunten der C.V.P.: „De synthese
der particuliere belangen vrijwillig ondergeschikt gemaakt aan het
algemeen belang", die hij plaatste op gelijke afstand van liberalisme en
socialisme „het midden houdend tussen vrijheid en staatsdwang". Het
past hier hulde te brengen aan de heer De Schrijver, stichter en, bij
deze gelegenheid aftredend voorzitter van de Volkspartij, onder wiens
beleid zo schitterende resultaten werden geboekt.
De Bijzondere Kamercommissie voor de opstelling van het wetsontwerp van de volksraadpleging zal eerstdaags haar werkzaamheden
beëindigd hebben. De zittingen werden voor het merendeel in beslag
genomen door redevoeringen van de socialistische leden, die hun argumenten in den brede hebben ontwikkeld; terwijl de tactiek der C.V.P.leden er in bestond, aandachtig toe te luisteren en zich te documenteren
ter voorbereiding van het openbaar debat. Het verloop dezer zittingen
is totaal verschillend van hetgeen in de Senaat is gebeurd, waar de
socialisten over minder flinke voorvechters beschikken en verkozen
hebben geen hopeloze strijd te leveren tegen de C.V.P.-meerderheid.
Het ziet er niet naar uit, dat de gunstig gestemde liberalen zich zullen
laten overhalen om zich aan de zijde der socialisten te scharen. Het
openbaar debat wordt dan ook door het land met vertrouwen tegemoet
gezien in de eerste dagen van Januari, waarna vermoedelijk in Februari
de raadpleging zal kunnen gehouden worden.
Op 4 November 1949 werd door het Belgisch Episcopaat aan de
gelovigen een herderlijk schrijven gericht om de aandacht te vestigen
op het decreet van het Heilig Officie, houdende veroordeling van het
communisme. Daarin werd o.m. er op gewezen, dat de getrouwheid aan
de Kerk niet onberispelijk is indien men zich niet voortdurend gedraagt
overeenkomstig de sociale leer van de Kerk. Kanunnik Cardijn, teruggekeerd van een rondreis in Afrika en Amerika, maakte daarvan een
meer concrete toepassing, toen hij in een persgesprek als zijn mening te
kennen gaf, dat de strijd tegen het communisme geen voorwendsel mag
zijn om zich te verzetten tegen noodzakelijke sociale hervormingen.
Minder gelukkig was het dat de verduidelijking welke de stichter van
de K.A.J. op het oog had, door haar weergave in de pers min of meer
herleid werd tot een verontrustende vereenvoudiging alsof de strijd
tegen het communisme, in al de betekenissen van dat woord, zich enkel
zou mogen bedienen van het geestelijk wapen ener „authentieke
arbeidersleer". Deze laatste kan ongetwijfeld de communistische levensbeschouwing helpen verdringen, doch vermag niet het politiek
communisme van antwoord te dienen, en evenmin het communistisch
imperialisme, dat gewapend in het strijdperk treedt, zonder meer in
bedwang te houden.
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probleem vvan
samenwerking
melijk in
in het probleem
an samenwerking
op
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blad beseft en
en verklaart
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naat van Kardinaal Mercier voor de Katholieken en Lord Halifax voor de Anglikanen. Deze besprekingen liepen uit op een grote teleurstelling. Het merendeel van de Engelse Katholieken had, de illusies van de Anglikanen kennende, niets anders verwacht. Doch alleen het feit al dat een Katholiek
prelaat op het continent zo welwillend stond tegenover de herenigingspogingen tussen Anglikanen en Engelse katholieken, had hij een groep Anglikanen verwachtingen gewekt welke onmogelijk konden worden verwezenlijkt. Er kan niet aan getwijfeld worden dat de toenmalige geestdrift aan
de kant van Belgische en Franse Katholieken zich baseerde op een volkomen
onkunde van de nationale en nationalistische achtergrond van het Anglikanisme. Dit verklaart de volgende passage in een brief van Pater A. Bonnar
O.F.M. in The Tablet van 3 December. Pater Bonnar verwijst naar een der
Katholieke brieven in The Times waarin de hoop wordt uitgesproken dat
nieuwe besprekingen zullen plaats vinden in de trant van die van Mechelen
in de twintiger jaren. Pater Bonnar meent, mijns inziens terecht, dat het
bijna een tragedie zou zijn, indien dergelijke besprekingen opnieuw geprobeerd werden. „Indien ze plaats zouden vinden", aldus de schrijver in The
Tablet, „dan zal dit geschieden onder de aegis van een of andere buitenlandse kerkfiguur die de positie niet begrijpt". Een van de redenen waarom
Pater Bonnar aldus spreekt is ongetwijfeld het besef dat de onvermijdelijke
teleurstelling volgend op zulke besprekingen, waarin immers toch geen geloofsconcessies verwacht mogen worden van Katholieke zijde, slechts zal
kunnen leiden tot verbittering bij de wederom in hun verwachtingen bedrogen Anglikaanse groeperingen.
De tweede zaak die de Engelse Katholieken momenteel bezig houdt is de
schoolstrijd, die een uiterst onaangename wending heeft genomen. In Engeland verkeren de Katholieken nog steeds in de positie dat zij belasting
moeten betalen voor het staatsonderricht en dat zij daarnaast nogmaals
moeten betalen voor hun eigen Katholieke scholen. Enige verlichting van
deze voor de grotendeels minder-bemiddelde Katholieken ondragelijke last
werd in het vooruitzicht gesteld bij de doorvoering van een nieuwe schoolwet
tijdens de afgelopen oorlog. Doch deze verlichting betekende volgens toenmalige officiële ramingen nog steeds dat de Katholieken van Engeland een
som van 100.000.000 gulden bijeen zouden moeten brengen om te kunnen
voorzien in een Katholiek onderwijs dat beantwoordde aan het minimum
van de officiële eisen van de regering. Inmiddels zijn evenwel, sinds de doorvoering van genoemde wet, de onkosten voor uitbreiding en nieuwbouw van
scholen dermate gestegen dat het episcopaat van Engeland onlangs een
nieuwe raming liet maken welke de benodigde som verhoogde tot 500 a
600.000.000 gulden. De bisschoppen besloten derhalve enige weken geleden
hun protest te publiceren in een memorandum, terwijl tegelijkertijd de gelovigen werden aangespoord zich bij de volgende algemene verkiezingen ervan
te verzekeren dat de candidaat waarop zij hun stem wensten uit te brengen
de redelijke eisen van de Katholieken zou steunen. Het gevolg van dit gebaar
v an de Hierarchie is geweest, dat de twee grote partijen in Engeland, de
conservatieven en de socialisten, die het in alles met elkaar oneens zijn,
aanstonds tot overeenstemming kwamen betreffende dit ene punt. Geen 'van
beide partijen is bereid mee te werken aan de verlichting van de ondragelijke lasten opgelegd aan een belangrijke minderheidsgroep van de Engelse
bevolking.
Hoe onbillijk deze politieke koehandel is spreekt vanzelf, doch eveneens
is duidelijk dat door de wijze en het tijdstip van de publicatie van het memorandum grote schade is toegebracht aan de kansen op een rechtvaardige
behandeling. Het memor andum verscheen namelijk op een der hoogtepunten

LONDENSE BRIEF
LONDENSE

421

van
Engelse economische
economische crisis,
crisis, toen
toen de
de regering
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vorig
jaar in
in Nederl
Nederlandse
is verschenen,
had reeds
is
verschenen, had
reeds een
een lange
lange
geschiedenis achter de rug. De
geschiedenis
De schrijschrijver, een
an de
ver,
een broer
broer v
van
de zeer
zeer bekende
bekende
theoloog Karl
theoloog
Karl Adam,
Adam, publiceerde
publiceerde in
in
1931 in
in het
1931
het Duitse
Duitse tijdschrift
tijdschrift TheoTheologie und Glaube
Glaube een studie
studie onder
onder de
de
titel: Der
titel:
Der Primat
Primat der
der Liebe.
Liebe. Eine
Eine
'fiber die
Untersuchung über
die Einordnung
Einordnung
der Sexualmoral
in das
der
Sexualmoral in
das SittengeSittengesetz11 ).
). Nog
setz
Nog hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar gaf
gaf hij
hij dit
dit
artikel in
artikel
in brochurevorm
brochurevorm uit
uit:: een
een
an slechts
boekje v
boekje
van
slechts 35
35 bladz.,
bladz., waarwaarvan echter reeds
van
reeds in
in 1932
1932 een
een tweede
tweede
an
en uitgebreidere
uitgebreidere editie verscheen
verscheen vvan
55 bladzijden. In verschillende vak-5bladzijen.Ivrsch aktheologische tijdschriften
theologische
tijdschriften werd
werd het
het
werkje besproken:
werkje
besproken: men
men waardeerde
waardeerde
algemeen de
algemeen
de verdienstelijke
verdienstelijke wijze,
wijze,
waarop de
waarop
de schrijver
schrijver de
de traditionele
traditionele
en nooit
nooit vergeten
vergeten leer
leer van
van „der
"der PriPrimat der
mat
der Liebe"
Liebe" naar
naar voren
voren bracht;
bracht;
maar tegelijkertijd
an meertegelijkertijd werden vvan
meerdere kanten
rn stige bezwaren
dere
kanten eernstige
bezwaren gegemaakt
maakt tegen
tegen de
de overdreven
overdreven en
en ononevenwichtige voorstelling
voorstelling van
van zaken,
zaken,
tegen de
de onvolledigheid
onvolledigheid en
en eenzijdigeenzijdigheid
heid van
van zijn
zijn betoogt).
betoog2 ). De
De critiek
critiek
bracht de
de schrijver
schrijver er
er toe
toe zijn
zijn onderonderwerp
werp breder
breder uit te
te werken,
werken, zodat
zodat de
de
derde
an 1939
derde uitgave vvan
1939 —
- op
op de
de voet
voet
gevolgd
gevolgd door
door een vierde
vierde en
en vijfde
vijfde —
uitgroeide
an 256
uitgroeide tot een
een boek
boek vvan
256 pag.
pag.
Aldus
Aldus had
had deze
deze studie
studieongetwijfeld
ongetwijfeld
aan waarde
waarde gewonnen,
gewonnen, zonder
zonder nochnochtans op
anvechtbare punten
op de
de aaanvechtbare
punten ververbeterd
beterd te
te zijn.
zijn.

vanzelf
Wie
Wie deze
deze feiten
feiten kent,
kent, zal
zal v
anzelf
enigszins
gereserveerd staan
tegenenigszins gereserveerd
staan tegenover
verspreiding v
van
dit boek
boek in
over de
de verspreiding
an dit
de
Nederlandse
taal, te meer
meer nu
nu de
de
de Nederl
an dse taal,
vertaler zich de
de vrijheid
vrijheid veroorloofde
veroorloofde
boven
de misleidende
misleidende onderonderboven dit werk de
titel
plaatsen: Een
Een critiek
critiek op
op de
de
titel te plaatsen:
gangbare
kuisheidsleer. Een
Een dergedergegangbare kuisheidsleer.
lijke
aankondiging bevordert
bevordert zeker
zeker
lijke aankondiging
de
kooplust v
van
het lezend
lezend publiek,
publiek,
de kooplust
an het
maar
de verwarring,
verwarring, waartoe
waartoe
maar tevens de
dit
boek, ond
ondanks
voortreffelijke
dit boek,
an ks voortreffelijke
kwaliteiten,
gemakkelijk aanleiding
aanleiding
kwaliteiten, gemakkelijk
geeft.
Een
critiek op
op de
de gangbare
gangbare kuiskuisEen critiek
heidsleer
studie vvan
August
heidsleerisis de
de studie
an August
Adam
werkelijkheid niet.
er
Adam in
in werkelijkheid
niet. Als
Als er
één
thema is,
is, waarop
waarop de
deschrijver
li!chrijver
één thema
voortdurend
het
voortdurendterugkomt,
terugkomt,dan
dan is
is het
de discrep
discrepantie
die volgens
volgens hem
hem
juist de
an tie die
bestaat tussen
tussen de
de wijze,
wijze, waarop
waarop in
in de
de
praktijk
van
preek- en
enbiechtstoel
biechtstoel
praktijk v
an preekover
kuisheid en
en onkuisheid
onkuisheid zou
zou
over kuisheid
worden gesproken,
de leer vvan
de
worden
gesproken, en
en de
an de
katholieke moraal.
moraal. De
De gangbare
gangbare
katholieke
kuisheidsleer der katholieke
katholieke moraalmoraalkuisheidsleer
handboeken wordt
Dr Adam
Adam
handboeken
wordt door
door Dr
niet bestreden
bestreden maar
maar verdedigd
verdedigd en
en
niet
verschillende hunner
hunner auteurs
auteurs roept
roept
verschillende
hij als
als getuigen
getuigen op
op tegen
tegen de
de ongeongehij
zonde wijze,
wijze, waarop
waarop volgens
volgens hem
hem in
in
zonde
de praktijk
praktijk de
de kuisheid
kuisheid zou
zou worden
worden
de
verheerlijkt als
de koningin
koningin aller
aller
verheerlijkt
als de
de onkuisheid
onkuisheid zou
zou worden
worden
deugden en de
gebrandmerkt als
de verfoeilijkste
verfoeilijkste
gebrandmerkt
als de
zonden. Er zou
zou in
in de
deprediking
prediking
aller zonden.
der laatste
laatste eeuwen
eeuwen een
eenaccentveraccentverder
schuiving hebben
hebben plaatsgehad,
plaatsgehad, waarwaar-

0) AUGUST
AUGUST ADAM,
de liefde"
liefde" (een
(eencritiek
critiekop
opdedegangbare
gangbare
*)
ADAM,"De
„De grootste
grootste echter
echter is
is de
kUisheidsleer), 't Groeit
Groeit -- Antwerpen,
Antwerpen, H.
H. Nelissen
Nelissen - -Bilthoven,
Bilthoven,1948,
1948, 222
222 p.
p. (vert.
(vert.door
door
kuisheidsleer),
Leo
Housen).
Leo Housen).
Theologie und
und Glaube
GJaube 23
23 (1931)
(1931) 15-33.
15-33. Onder
ook het
het boek
boek uituit1) Theologie
Onderdeze
dezetitel
titel werd
werd ook
gegeven; ; ten
onrechte schrijft
de vertaler,
vertaler, dat
dat de
deoorspronkelijke
oorspronkelijke titel
titel zou
zougeweest
geweest
gegeven
ten onrechte
schrijft de
zijn:
„Primatschaft
der
Liebe".
zijn: "Primatschaft der Liebe".
2) Vgl.
Vgl. o.a.
o.a.Scholastiek
Scholastiek6 6(1931)
(1931)633
633v.v.;
Zeitschriftfair
fürkath.
kath.Theologie
Theologie5656 (1932:
(1932:
t)
; Zeitschrift
440-442).
440-442).
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de sexuele
sexuelezedelijkheid
zedelijkheid vrijvrijdoor aan de
Met veel
veel geweld
geweld loopt
loopt hij
hij _een
een open
open
Met
het primaat
primaat werd
werd toegekend
toegekend dat
dat deur in.
wel het
in.
aan de
de liefde
liefde toekomt,
toekomt, zozeer
zozeer
alleen aan
Tegenover
Tegenover bovengenoemde
bovengenoemde accentaccentzelfs dat
dat zedelijk
zedelijk en
enonzedelijk
onzedelijk steeds
steeds verschuiving
zelfs
verschuiving in de
de prediking
prediking vvan
de
an de
meer identiek
identiek werden
werden geacht
geacht met
met sexuele moraal
meer
moraal stelt A.
A. Adam
Adam de
de tratraen onkuis.
onkuis. Het
Het courante
courante spraakspraak- ditionele
kuis en
ditionele leer
over het
het primaat
primaat der
der
leer over
gebruik, waarin
waarin de
de woorden
woorden zedelijk
zedelijk liefde.
gebruik,
liefde. Hoewel
Hoewel zijn
zijn uiteenzettingen
uiteenzettingen
kuis, resp.
resp. onzedelijk
onzedelijk en
en onkuis,
onkuis, niets
en kuis,
niets nieuws
nieuws bevatten,
bevatten, mogen
mogen wij
wij
doorlopend als
synoniemen worden
worden hem
doorlopend
als synoniemen
hem toch
toch Tankbaar
tankbaar zijn,
zijn, dat hij
hij dit
dit
aangewend, zou
hiervoor het
tast- belangrijke
zou hiervoor
het tastaangewend,
belangrijke leerstuk
in alle
alle momaleerstuk (dat in
bare bewijs
bewijs leveren.
leveren. Men
Men moet
moet de
de raalhandboeken
bare
en op alle seminaries
raalhandboeken en
seminaries
auteur inderdaad
inderdaad toegeven,
dat deze
deze wordt
auteur
toegeven, dat
wordt onderwezen)
onderwezen) zo
zo duidelijk
duidelijk en
en
verwarring van
termen niet
nietbijzonbijzon- overtuigend
verwarring
van termen
toelicht uit
uit de leer
overtuigend toelicht
leer der
der
der gelukkig
gelukkig is
is en
en enigermate
enigermate aanaan- Kerk,
der
Kerk, uit
uit H.
H. Schrift
Schrift en
enOverleveOverlevetot verwarring
verwarring vvan
an
leiding kan geven tot
ring.
liefde tot
tot God
God en
en de
de mensen
mensen
ring. De liefde
begrippen. Al te tragisch neme menbegripn.Altaschemn is inderdaad
inderdaad de eerste
eerste onder
onder de
de deugdeugechter
dit verschijnsel
verschijnsel niet:
niet: uit
uit. de den
echter dit
den en alle
alle andere
andere deugden
deugden ontlenen
ontlenen
beperkte betekenis,
men aan
aan de
de uiteindelijk
beperkte
betekenis, die
die men
haar waarde aaan
uiteindelijk haar
de ververan de
algemene termen
gaan
hechten, houding,
an hechten,
algemene
termen is
is ga
waarinzij
zij staan
staan tot de
houding, waarin
de
nog niet
niet dat
dat men
men ook
ook de
de algealge- liefde.
volgt nog
liefde. Met
Met recht
recht veroordeelt
veroordeelt daarom
daarom
verloren heeft;
heeft;zij,
zij, die
die de
mene begrippen verloren
de schrijver
schrijver de dwaling
dwaling van
van sommisommide termen
termen zedelijk
zedelijk en
aIs synosyno- gen,
de
en kuis als
gen, die
om de
de een
die meenden
meenden om
een of
of
niemen gebruiken,
gebruiken, stellen daarom
daarom in
in andere
niemen
andere reden
reden in de
de praktijk
praktijk de
de kuiskuiswerkelijkheid
gelijk heid
werkelijkheid zedelijk
zedelijk nog niet gelijk
heid te
te moeten
moeten verheffen
verheffen boven
boven de
de
kuis. Gelukkig
Gelukkig echter
echter is dat
dat liefde.
aan kuis.
liefde. In
In het
an christehet complex
complex vvan
christespraakgebruik
moet de
de lijke
spraakgebruikniet.
niet. Men
Men moet
lijke deugden
deugden is de
de liefde
liefde de
dedeugd,
deugd,
auteur eveneens
eveneens toegeven,
toegeven, dat
dat prepre- die
auteur
die alle
alle andere
andere beheerst
beheerst en
en bezielt:
bezielt:
dikanten
schrijvers op
het eind
eind "als
dikanten en
en schrijvers
op het
„als ik
ik de
de liefde
liefde niet
niet heb,
heb, dient
dient al
al
van de
de vorige
vorige en
en in
in het
het begin
begin van
van het andere
andere tot niets".
niets". Maar
Maar evenzeer
evenzeer
deze
zich niet
niet zelden
zelden schuldig
schuldig is het
deze eeuw zich
and
het waar,
waar, dat
dat de
de liefde
liefde niet st
stand
maakten
beslist overdreven
overdreven uituit- kan houden
maakten aan beslist
houden zonder
zonder de
de andere
andere deugdeugspraken
gebied vvan
de sexuele
sexuele den: „wie
an de
spraken op
op het gebied
"wiemijn
mijngeboden
gebodenonderhoudt,
onderhoudt,
moraal.
haalt daarvoor
daarvoor enige
enige hij
moraal. Hij
Hij haalt
hij is het
het die
die Mij
Mij liefheeft".
liefheeft". In
In het
het
sprekende
en men
men zou
zou christelijke
sprekende citaten
citaten aaan
an en
an geen
christelijke deugdleven
deugdleven k
kan
geen
er gemakkelijk
gemakkelijk verschillende
verschillende andere enkele
deugd gemist
gemistworden
worden:: iedere
iedere
enkele deugd
aan kunnen
kunnen toevoegen,
toevoegen, vooral
vooral uit de
de deugd
deugd heeft
heeft haar
haar eigen taak en
en haar
haar
paedagogische literatuur van
van die
die tijd.
tijd. eigen schoonheid.
De auteur
schoonheid. De
auteur miskent
miskent
algemeen echter als
als de
de schrijver
schrijver geenszins
Zo
Zo algemeen
geenszins het
het belang
belang van
van de
de kuiskuismaar, in zijn
zijn loflijke
loflijke ijver
ijver om
om
heid; maar,
het
wil doen
doen voorkomen
voorkomen is deze
deze heid;
het wil
het primaat
primaat der
der liefde
liefde te
tehandhaven,
handhaven,
spreektrant
schrijfschrijf- en spreektr
ant nooit geweest.
hij wel
wel zeer
zeer sober
sober in
in het
hetbeschrijbeschrijDaarenboven
er sindsdien
sindsdien toch
toch is hij
Daarenbovenisis er
ven
van
de
liefde
die
wij
kuisheid
ven
van
de
liefde
die
wij
kuisheid
wel wat
wat veranderd
veranderd en
en verbeterd.
verbeterd. De
De
noemen.
de kerkelijke
kerkelijke traditie,
traditie,
noemen. In
In de
auteur
dit terloops
terloops wel
wel toe,
toe,
auteur geeft
geeft dit
waarin nooit getwijfeld werd aan
waarin
aan het
het
maar
bij de
de lezer
lezer de
de
maar zijn
zijn boek
boek laat
laat bij
primaat der
der liefde,
primaat
liefde, wordt
wordt toch
toch de
de
indruk
of er
ernagenoeg
nagenoeg kuisheid
indruk achter
achter als
als of
bijzonder geprezen
geprezen om
om
kuisheid heel bijzonder
niets veranderd
veranderd zou
jam- de
zou zijn.
zijn. Het
Het is jamglans en de
de luister,
luister, die
die zij
zij aaan
de
de glans
an de
mer,
Dr Adam
Adam deze
dezeoverdrijvinoverdrijvin- mens
mer, dat Dr
mens verleent.
verleent. „In
"In vergelijking
vergelijking met
met
gen
niet heeft
heeft weten
wetentetevermijden.
vermijden. andere
gen niet
andere deugden
deugdenisis de
de waarde
waarde der
der
,
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kuisheid meer
meer negatief"
negatief" zegt Adam
kuisheid
Adam
op bladz.
op
bladz. 108:
108: Integendeel!
Integendeel! Zeer
Zeer popositief! Zowel
als buiten
sitief!
Zowel binnen
binnen als
buiten het
het
huwelijk (hoewel
(hoewel op zeer
huwelijk
zeer onderscheionderscheiden wijze)
wijze) heeft
heeft zij
zij tot
tot taak
den
taak om
om de
de
vruchtbare huwelijksliefde
huwelijksliefdete
te bevruchtbare
beschermen, te bewaren,
schermen,
bewaren, te
te ontplooien.
ontplooien.
Zij verleent
de mens
verleent de
mens een
een eigen
eigen
Zij
honestas; niet
niet alleen
honestas;
alleen in de
de ogen
ogen der
der
mensen: als
als uitwendig
uitwendig fatsoen,
fatsoen, maar
maar
ook in de ogen
ogen van
van God
God:: als deelname
aan Christus'
aan
Christus' maagdelijke
maagdelijke kuisheid.
kuisheid.
de liefde
liefde heeft
Niet de
de kuisheid
kuisheid maar de
het primaat;
het
primaat; in
in de
de kuisheid
kuisheid neemt
neemt
echter de
de liefde
echter
liefde een
een eigen
eigen gestalte
gestalte
aan, wier
aan,
wier waarde
waarde en
en schoonheid
schoonheid in
in
Adams studie
studie minder
tot hun
Adams
minder tot
hun recht
recht
komen dan
dan het primaat
komen
primaat der
der liefde.
liefde.
Gelijk kuisheid
kuisheid niet de
de voornaamvoornaamGelijk
ste deugd
deugd is, zo
zo is
is onkuisheid
onkuisheid niet
niet de
de
zwaarste zonde.
zwaarste
zonde. Ook
Ook hierin
hierin kunnen
kunnen
wij de
wij
de auteur
auteur gerust
gerust gelijk
gelijk geven,
geven,
want zwaarder
an onkuisheid
want
zwaarder ddan
onkuisheid zijn
zijn
ongetwijfeld haat en
ongetwijfeld
en ware
ware liefdeloosliefdeloosheid, hoogmoed
heid,
hoogmoed en grof onrecht,
onrecht, zonzonden
den tegen het
het geloof
geloof en
en zonden
zonden waarwaardoor
men zijn
zijn geest van
door men
van geloof
geloof ernernstig schaadt.
schaadt. Maar
Maar ook
ook hier
hier wreekt
wreekt
zich
zich de neiging
neiging van
van de
de schrijver
schrijver om
om
gecompliceerde
zaken op
gecompliceerde zaken
op simplissimplistische
tische wijze
wijze voor
voor te stellen.
stellen. De
De ordo
ordo
peccatorum
an gorde der zonpeccatorum -— de
de rrangorde
zonden
den —
- wordt
wordt niet
niet zo
zoeenvoudig
eenvoudig opopgebouwd
gebouwd als Adam
Adam schijnt
schijnt te
te menen;
menen;
en
en van
van S.
S. Thomas,
Thomas, die
die door
door hem
hem zo
zo
gaarne
gaarne als
als kroongetuige
kroongetuige wordt
wordt aanaangevoerd,
had hij
gevoerd, had
hij kunnen
kunnen leren
leren dat
dat
men zeer
zeer omzichtig
omzichtig moet
moet zijn
zijn in
in het
het
onderling
an de
onderling vergelijken
vergelijken vvan
de zonden.
zonden.
Alle doodzonden
doodzonden hebben
hebben dit
dit gemeen,
gemeen,
dat zij
zij strijden
strijden met
met de
de liefde,
liefde, die
diezij
zij
immers wegnemen;
wegnemen; maar
maarzij
zij verschilverschillen onderling
an g
onderling in
in zwaarte,
zwaarte, naargel
naargelang
zij
zij min
min of
of meer
meer rechtstreeks
rechtstreeks met
met de
de
liefde
liefde in conflict
conflict staan.
staan. Dit
Dit „min
"min of
of
meer"
meer" wordt
wordt niet
niet bepaald
bepaald door
door de
de
ordo
te maken
ordo peccatorum
peccatorum te
maken tot
tot een
een
simpele pend
an t van
pendant
van de
de scala
scala virtuvirtutum
tum —
- de
de trap
trap der
der deugden
deugden --- niet
niet

alleen
meerdere deugden
deugden tegetegealleen omdat
omdat meerdere
lijk
lijk geschonden kunnen worden, maar
maar
ook
omdat men
men verschillende
verschillende andere
ook omdat
an dere
momenten
zijn beschouwing
beschouwing moet
moet
momenten in
in zijn
betrekken
betrekken om
om waarlijk
waarlijk objectief over
de
zonde te kunnen
kunnen ooroorde zwaarte
zwaarte van
v an zonde
de auteur
auteur weinig
weinig
delen.
delen. Zo
Zo schenkt
schenkt de
a an dacht a
aandacht
aan
het klassieke
klassieke onderonderan het
scheid
zonden uit zwakheid en
scheid tussen zonden
zonden
boosheid. De
man, die
die uit
zonden uit
uit boosheid.
De man,
zwakheid
van
zwakheid in
in zware zonde v
an onkuisheid
zondigt minder
minder zwaar
zwaar dan
dan
heid valt,
valt, zondigt
hij
die wetens
wetens en
en willens
willens grotelijks
grotelijks
hij die
lastert.
Maar omgekeerd
omgekeerd zal
zal degene,
degene,
lastert. Maar
zich welbewust
welbewust aan
aan onkuisheid
onkuisheid
die
die zich
overlevert,
staan
overlevert, zwaarder
zwaarder schuldig
schuldig sta
an
voor God dan een ander,
men- vorGdane
an der, die
die uit menselijke
lichtzinnigheid de goede
goede naam
naam
selijke lichtzinnigheid
v an een
van
een medemens
medemens ernstig
ernstig schaadt.
schaadt.
Zonden
onkuisheid worden vaak
vaak
Zonden van
van onkuisheid
bedreven
zwakheid. Zij
Zij kunnen
kunnen
bedreven uit
uit zwakheid.
echter
ook voortkomen
voortkomen uit
uit ware
ware
echter ook
boosheid
deze onkuisheid
onkuisheid vooral
vooral
boosheid en
en deze
zal gemakkelijk
gemakkelijk het leven geven
geven aan
aan
de
"octo filiae
filiae luxuriae"
luxuriae" -— de
de acht
acht
de „octo
dochters der
der onkuisheid
onkuisheid —
- waaronwaarondochters
der de blindheid
blindheid des
voor zezeder
des geestes voor
Deze en
en
delijke waarden
delijke
waarden de
de eerste is. Deze
andere nuanceringen
nuanceringen komen
komen in
in het
het
andere
boek van
van Dr
Dr Adam
Adam niet
nietvoldoende
.voldoende
boek
hun recht.
recht.
tot hun
Wan
Wanneer
A. Adam
Adam uit al
al zijn
zijn bebeneer A.
schouwingen de
conclusie trekt,
trekt, dat
dat
schouwingen
de conclusie
er een
een diepe
diepe kloof
kloof ligt
ligt tussen
tussen de
de
er
theoretische leer
en de
de practische
practische
theoretische
leer en
voorstelling vvan
de sexuele
sexuele moraal,
moraal,
voorstelling
an de
achten wij
wij deze
deze conclusie
conclusie in
in belangbelangachten
rijke mate overdreven.
overdreven. Enerzijds
Enerzijds imimrijke
mers heeft
heeft hij
hij vvan
de praktijk
praktijk wel
wel
mers
an de
zeer somber
somber beeld
beeldopgehangen,
opgehangen,
een zeer
dat in
in ieder
iedergeval
gevaltegenwoordig
tegenwoordig
dat
zeer gedeeltelijk
gedeeltelijk aan
aan de
de realirealislechts zeer
beantwoordt.
Men zal
zal wellicht
wellicht
teit be
antwoordt. Men
ook uit
uit de
de laatste
laatste twintig
twintig jaren
jaren
ook
feiten kunnen
kunnen aanvoeren,
aanvoeren, die
die de
de
feiten
aanklachten van
van Adam
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opzicht algemeen of belangrijk overdrijft, wijzen wij zonder meer v an de
hand. Anderzijds wordt de g angbare
kuisheidsleer v an katholieke moralisten eenzijdig en onvolledig weergegeven en verschillende elementen
worden verwaarloosd, die ook op
de praktijk een ander licht kunnen
werpen; ook l angs deze zijde wordt
het „sexuele probleem" nodeloos
opgeschroefd. Brengt men het een
en ander tot zijn juiste proportie
terug, dan kan men dit werk, ondanks voortreffelijke eigenschappen,
moeilijk als een evenwichtige studie
bestempelen. Het is jammer genoeg,
want een rustige en evenwichtige behandeling van dit onderwerp zou inderdaad veel goeds kunnen doen.
Een afzonderlijk hoofdstuk besteedt de schrijver a an de kwestie
van de „parvitas materiae" — de
lichtheid van de stof —. Hij bestrijdt
terecht de uitdrukking, dat iedere
zonde tegen het zesde gebod (objectief) een doodzonde zou zijn. Volgens
algemene, sinds eeuwen vaststa ande
leer ontbreekt de parvitas materiae
alleen in de directe onkuisheid buiten
het huwelijk, zodat iedere directe
(bewuste en vrijwillige) onkuisheid
buiten het huwelijk zwaar zondig is.
In zoverre neemt het zesde gebod wel
degelijk een uitzonderingspositie in,
wat ook de schrijver moge beweren.
Wij vragen ons echter af, of dit
hoofdstuk niet beter achterwege
ware gelaten wegens de verwarring
van begrippen, die het bij niet ter
zake kundigen gemakkelijk (en in
feite) sticht.
In een laatste hoofdstuk trekt Dr
Adam enige pastorale gevolgtrek-

kingen uit zijn polemisch betoog.
Simplistische stellingen leiden tot
simplistische conclusies: „De beste
opvoeding tot kuisheid is de indirecte. De ware opvoeder zal de jeugd
niet door de kuisheid tot de liefde,
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maar omgekeerd door de liefde tot
de kuisheid brengen" (bladz. 186) .
Indien mogelijk verdient de indirecte
opvoeding om verschillende redenen
inderdaad de voorkeur boven de directe, en v anzelfsprekend is het liefdemotief daarbij v an veel belang.
Maar zo eenvoudig is ook deze kwestie in werkelijkheid niet. In de laatste decennia zijn over de pastorale
zijde van het sexuele vraagstuk zoveel voortreffelijke dingen gezegd en
geschreven, dat de beschouwingen
van Dr Adam wel wat mager en
irreëel aandoen.
Het zal de lezer duidelijk geworden zijn, dat wij over de verspreiding
van dit boek in de Nederlandse taal
moeilijk enthousiast kunnen zijn. Was
er werkelijk voldoende reden om dit
niet zo belangrijke werk, dat bovendien hoofdzakelijk op Duitse toestanden uit vroeger tijd is ingesteld,
in Nederland op de markt te brengen ? Priesters kunnen dit boek ongetwijfeld met vrucht lezen : zij zullen
vanzelf de vele onevenwichtigheden
en kleinere theologische onnauwkeurigheden corrigeren; zij zullen er
door aangespoord worden om over
kuisheid en onkuisheid altijd te spreken in de geest v an de kerk, met
vermijding van overdreven uitdrukkingen; zij zullen zich niet laten verleiden om in onze libertinistische tijd

te weinig of te terughoudend tegen
de gevaren van onkuisheid te waarschuwen. Maar voor verreweg de
meeste leken is dit boek niet geschikt, voor kloosterzusters en jeugdige verloofden is het volkomen ongeschikt.
Met veel ophef is de vertaling aangekondigd. Op de stofomslag verneemt de lezer, dat hij een bevrijdend
boek in handen heeft gekregen; en
op de reclame- annonce worden hem
bij voorbaat enige mark ante passages uit dit bijzondere boek ter lezing
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aangeboden. De reclame had succes,
want de binder kon de aanvrage niet
bijhouden. Terwijl de vaktijdschriften zich beperkten tot 'n rustige bespreking, werd hier en daar in dagbladen over dit boek geschreven als
gold het een revolutie in de leer over
de kuisheid. Dit alles k an alleen maar
tot verwarring leiden. Terecht besloot de Maasbode, die op Vrijdag 2

September een hoofdartikel a an dit
werk wijdde, haar gezonde critiek
met de verklaring, dat zij dit boek
moeilijk in alle opzichten bevrijdend
kon noemen: „Integendeel achten wij
de verschijning daarvan in onze taal
om de verwarring, die het k an stichten bij niet ter zake kundigen, bedenkelijk".
Dr A. van Kol S.J.

Het Gezin en de Vrouw in Duitsland
Het is bekend dat het bevolkingscijfer in Duitsland, ondanks de inkrimping van het grondgebied en ondanks de enorme verliezen aan oorlogsslachtoffers, met zes millioen
gestegen is. Daardoor ontstond het
haast onoplosbare woningvraagstuk,
dat een der eerste zorgen v an de
Duitse en geallieerde regeringen
vormt. In Beieren alleen telt men bij
voorbeeld 700 barakkenkampen met
82 bedden per 100 vluchtelingen, en
7 à 12 gezinnen per barak.
In een bepaalde streek v an Duitsland leven, behalve 14.000 gezinnen
die beide ouders nog bezitten, 25.000
gezinnen die de moeder verloren hebben.
Iemand, die over een eigen kamer
beschikt, blijft er een zeldzaamheid;
de meesten huizen met twee à vier
in één ruimte : in barakken, kelders
en bunkers. Te Aken wonen sinds
vier jaar, 1200 personen in zulke
bunkers, waar alle vensters ontbreken en zonder dat men door middel
van schotten de verschillende gezinnen kon afzonderen. Het karige bezit
wordt hier voortdurend door diefstal
in gevaar gebracht, en de armoede is
er zo groot, dat pasgeborenen in
kranten moeten gewikkeld worden,
daar men niet over doeken beschikt.
Een beangstigende illustratie van

de algemene nood biedt de volgende
statistiek die in een gemiddelde stad
van Salzgitter/Hessen bij de schooljeugd werd opgemaakt:
van de 2804 schoolkinderen zijn er:
589 waarv an de vader niet uit de
oorlog is teruggekeerd,
239 waarvan de moeder alleen moet
zorgen voor het levensonderhoud van
haar gezin,
761 die uit een gezin v an vluchtelingen komen,
756 die geen overjas bezitten,
622 die slechts één jurk of één jas
hebben.
901 die alleen klompen dragen.
116 die in het geheel geen hemd bezitten,
1460 die met zijn tweeën of drieën
in één bed slapen,
589 die op de grond slapen,
230 die uit een gezin komen dat in
één kamer woont, zonder kachel.
En deze cijfers mogen niet als een
uitzondering beschouwd worden.
Dat deze materiële omstandigheden, samen met de diepe religieuze
nood, onder meer voortvloeiend uit
een sterk toegenomen diaspora, op
de eerste plaats het gezin aantast,
is wel overduidelijk. Hoewel men in
alle landen van Europa een gezinscrisis kan waarnemen, lijdt toch het
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Boekbespreking
GODSDIENST
Prof. Dr B. A. G. VROKLAGE S.V.D.,
De Godsdienst der Primitieven,
Deel I van De Godsdiensten der
Mensheid-serie. - J. J. Romen
& Zonen, Uitgevers, RoermondMaaseik, 1949, 404 blz., ingen.
f 13, 75, geb. f 15, 25.
De nieuwe serie „De Godsdiensten
der Mensheid" waarvan het eerste
deel zo juist verschenen is, getuigt
v an een moed en zelfverzekerdheid,
die we als een mijlpaal kunnen beschouwen in de emancipatie der Katholieke wetenschap in Nederl an d.
Was iedere Katholiek voor diepere
kennisname met de verschillende
godsdiensten tot nu toe aangewezen
vooral op Franse werken (zelfs de
Katholieken van Duitsland, Engel an d en ook van Amerika hebben
deze onderneming nog nooit aangedurfd), deze uitgave geeft ons de
zekerheid dat men in Nederland beschikt over de katholieke specialisten, die tegenover de aanstormende
hoeveelheid van liberale en rationalistische literatuur op het gebied der
Godsdienstwetenschappen, han eigen
visie, de katholieke visie durven
plaatsen. De ondernemers van deze
serie verdienen dan ook onze d an k
en waardering.
Gedurende de laatste eeuw heeft
de liberale wetenschap in haar studie
over de verschillende godsdienstige
uitingen der mensheid een indirect
werktuig menen te vinden om de
christelijke en speciaal de katholieke
Kerk aan te vallen. Met overstelpende acribie en eruditie hebben zij de
feiten weten te registreren en er hun
eigen godloze uitleg aan weten te
geven. Niet dat de katholieken bij
dit alles werkeloos hebben toegezien.
Werken v an Pater Schmidt S.V.D.
„Ursprung der Gottesidee", van
theologen als Pater Pinard de la
Boullaye S.J. en v an vele andere katholieke voormannen en geleerden
hebben die rationalistische stroom
weten tegen te gaan. Ook ons land
bezit nu de specialisten, die op dit
uiterst interessante en wetenswaardige gebied aan de katholieken volledige voorlichting kunnen geven.

Het eerste deel der serie, nu gepubliceerd, de „Godsdienst der Primitieven" v an Prof. Vroklage geeft
een duidelijk bewijs dat dit werkelijk
het geval is. Het is een mijn van interessante en kostbare gegevens, die
aaneengeregen tot diepzinnige verklaring de godsdienstwetenschap in
katholieke zin zal vooruit helpen.
De schrijver laat duidelijk zien, hoe
de diverse manifestaties van het
godsdienstige leven der mensheid
allen getuigen van een waarachtige
godsbehoefte van de mens. Zowel
eruditie als ervaring van Prof. Vroklage op dit gebied is enorm. Al leent
zich deze materie, die zo gevarieerd
en rijk is, niet altijd voor populaire
beschouwingen, zoals de serie toch
voorgeeft te doen, de stof is en blijft
toch zo boeiend en gevariëerd, dat
iedere lezer er aangename uren in
zal kunnen verwijlen en er meerdere
malen naar zal teruggrijpen. Het materiaal is zo voortreffelijk, dat ook al
zal de massa gegevens wel eens
overstelpen en het stapelargument
er door hier en daar aan scherpte
verliezen, de godsdienst der primitieven toch concrete gestalte krijgt
en grote apologetische waarde.
Een paar punten menen wij te moeten aangeven, waarin onze visie van
die van de schrijver verschilt. Het
hoofdstuk over „Het universele van
de godsdienst" zouden wij eerder in
de algemene inleiding hebben ondergebracht en de Cultuurhistorische
methode eerder in het eerste hoofdstuk van de primitieve religie zelf.
Vervolgens schijnt ons de definitie
van de godsdienst (pag. 379) van uit
katholiek standpunt te beschrijvend
en te neutraal.
De algemene inleiding op de serie,
waarmee het boek opent, zou zeker
aan scherpte gewonnen hebben als
schrijver zijn eigen methode scherper
afgebakend had tegenover de godsdienstwetenschappelijke, de historische, de „neutrale", de typologische, de psychologische en de phaenomenologische richtingen. Al de
verwarring die er op deze gebieden
van wetenschap heerst spruit immers juist voort uit de meest tegen-
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reeks als voorarbeid vervaardigde
artikels alvast te publiceren onder
de titel: Morale et Corps Mystique.
Ook de tweede uitgave van dit boek,
zonder veel wijzigingen, kon hij nog
zelf persklaar maken, voordat hij in
de eerste oorlogsdagen de dood vond
bij het uitoefenen v an zijn priesterambt. P. Mersch had de gespecialiseerde theologie nooit zijn deelnemende belangstelling voor het concrete menselijke leven laten verminderen. Reeds in 1934, in het Zeitschrift fiir Aszese und Mystik, behandelde hij de betekenis v an de leer
van Christus' Mystisch Lichaam voor
de spiritualiteit en de ascese. Dit is
tenslotte wat zijn boek verder uitwerkt voor het hele innerlijke en sociale leven van de christen. Het feit
dat hij nooit zijn opzet ener erudiet
erschdpfende studie verwezenlijkte,
mag voor de niet-gespecialiseerde
katholieke lezer misschien gelukkig
heten. Nu kregen wij als het ware
een handboek, niet van morele praecepten en hun toepassingen, maar
van de principes zelf waarop heel
ons ethisch leven steunt en in Christus gevestigd is. Hier geen uitgebreide beschouwingen over de respectievelijke verhevenheid der verschillende deugden, maar het blootleggen
van de grond, waarin heel ons leven
wortelt. En deze uiteenzetting over
het morele leven, teruggeleid naar
zijn basis, is veel meer verrijkend, is
een hechter steun, dan alle verdere
beschouwingen kunnen zijn. Deze
derde uitgave werd aanmerkelijk
vermeerderd: in de schriftelijke nalatenschap van P. Mersch zijn enkele
studies gevonden, die volgens zijn
eerste opzet bij het boek moesten
behoren, en die gewijd zijn aan de
goddelijke deugden. De uitgever
heeft ze geëerbiedigd zoals ze er
lagen: in plaats v an ze op hun logische plaats in het geheel in te
schuiven, heeft hij ze in het tweede
deel afzonderlijk gebundeld, samen
met enkele artikels, vroeger in de
Nouvelle Revue Théologique gepubliveerd, die bij het onderwerp aansluiten, en die men hier graag zal terugvinden. In de onuitgegeven studies
had de gedachte v an S. niet altijd
de soepele uitdrukking bereikt, die
zijn werk zo a antrekkelijk maakt.
Meermaals blijken het hier uitgebreide schema's, vaak zeer abstract en
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met hortende, telkens door restricties of bepalingen onderbroken zinsbouw. Toch was het beter ook deze
teksten ongewijzigd te laten.
Hoe actueel dit boek gebleven, of
liever hoe veel actueler het nog geworden is in deze naoorlogse jaren,
nu de groeiende gedachte aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit aller mensen behoefte heeft a an 'n bevestiging op
dogmatische grondslag, zal de belangstelling van het lezerspubliek
ongetwijfeld aantonen.
A. Deblaere

Sint Franciscus' Woord, Nederl andse
vertaling van de Geschriften van
Sint Franciscus van Assisië met
Inleiding door Wout Perquin.
— Boekenclub Sint Bavo, Antwerpen-Heemstede, 216 blz.,
f 5,75.
De Poverello v an Assisië geniet
een buitengewone populariteit onder
Katholieken en andersdenkenden,
vooral sedert de negentiger jaren
van de vorige eeuw, toen de vrijzinnige predikant Paul Sabatier wetenschappelijke studies over St. Franciscus begon uit te geven en vele geleerden dwong zijn voorbeeld te volgen. St. Franciscus is zo populair,
dat in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Noord-Amerika en andere landen steeds meer kloosters en broederschappen van niet-katholieke
Minderbroeders en Tertiarissen ontstaan, die zich ten doel stellen het
God-minnende leven v an de grote
Italiaanse Heilige na te volgen en
aan de materialistische massa te
prediken. Perquin heeft dus een verdienstelijk werk verricht door al de
geschriften, die St. Franciscus zeker
of zo goed als zeker tot auteur hebben, in het Nederlands te vertalen.
Wij hadden al verscheidene Nederlandse uitgaven, maar deze mag wel
als de beste gelden.
Na een geestdriftige algemene inleiding volgen vijf groepen van geschriften, waaraan telkens een zakelijke verklaring voorafgaat. De groepen zijn: de leefregels voor Eerste,
Tweede en Derde Orde, Vermaningen, Brieven, Lofzangen en tenslotte
een reeks gebeden. Een tamelijk uitvoerige ver antwoording over de
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studie; de
de auteur
auteur wordt
wordt onder
onder de
de
studie;
kenners vvan
die periode
periode geregerean die
beste kenners
kend. Deze
Deze tweede
tweede uitgave
uitgave werd
werd
kend.
flink bijgewerkt,
bijgewerkt, uitgebreid
uitgebreid en gegeflink
toetst aan
aan de
de rijke
rijke literatuur
literatuur over
over dit
dit
toetst
tijdvak. De
De talrijke
talrijke studies,
studies, door
door
tijdvak.
schrijver aaan
dezelfde eeuw
eeuw gegean dezelfde
de schrijver
wijd, o.a.
o.a. L'Essor
L'Essor de la
la.littérature
littéra.ture
wijd,
Iatlne au
au XIIe
XIIe siècle,
siècle, in
in twee
tweedelen,
delen,
latine
hebben zijn horizont
horizont verbreed
verbreed en
enzijn
zijn
hebben
kennis verdiept.
verdiept. Om
en andere
kennis
Om dit
dit en
de patristiek
patristiek en
ende
deMidMidwerken over de
deleeuwen, kende
Universiteit van
van
deleeuwen,
kende de Universiteit
Leuven aan de
de schrijver
schrijver het
het EredocEredocLeuven
toe.
toraat toe.
Meer nog dan
dan in de
de eerste
eerste uitgave
uitgave
Meer
wordt de
de lezer
lezer een
eenduidelijk
duidelijk inzicht
inzicht
wordt
bijgebracht in
periode, die,
die, hoehoebijgebracht
in die periode,
er door
door overschaduwd,
overschaduwd, toch
toch reeds
reeds
wel er
de knop
knop de hoge bloei
bloei van de
de derderin de
zich besloot.
besloot. Dit
Ditboek,
boek,
tiende eeuw in zich
de vrucht
vrucht van
van onvermoeide
onvermoeide werkwerkde
kracht, is een
een monument
monument van
van grongronkracht,
en scherpe
scherpe kennis.
kennis.
dige en
A. de Bil
Bil
A.
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lijkte Christus.
Christus. Hier
Hier wordt
wordt geen
geen
lijkte
theologische verklaring
verklaring van
van buiten
buiten af
af
op het
het H.
H. Misoffer
Misoffer toegepast,
toegepast, maar
maar
op
wordt er een uit zijn
zijn eigen
eigen tekst
tekst afafwordt
gelezen.
gelezen. Schr.
Schr. is nogal
nogal radicaal
radicaal t.o.v.
t.o.v.
hetgeen
hetgeen hij
hij voor
voor zijn
zijnreconstrucreconstrucdenkt tetemoeten
moetenverwijderen.
verwijderen. Bij
Bij
tie denkt
zijn
voor een
een reductie
reductie der
der heiheizijn pleit voor
ligenviering
ligenviering zouden
zouden wij
wij hem
hem willen
willen
bijvallen. Ook
zijn reactie
reactie tegen
tegen
bijvallen.
Ook bij
bij zijn
eenzijdig moraliseren
moraliseren in het
het overoverhet eenzijdig
wegend gebed.
gebed. Natuurlijk
Natuurlijk wordt
wordt deze
deze
methode ignatiaans
ignatiaans genoemd,
genoemd, maar
maar
methode
het is
iswaarschijnlijk
waarschijnlijk noch
noch de
de schuld
schuld
schr. noch
noch van de
de bewerker,
bewerker, dat
dat
van schr.
de Geestelijke
Geestelijke Oefeningen
Oefeningen niet
niet beter
beter
bekend zijn
een leerschool
leerschool van
van
bekend
zijn als
als een
contemplatie
contemplatie en geestelijk
geestelijk smaken,
smaken,
welke
an het
welke zich
zich in
in de
de praktijk
praktijk vvan
het
leven moeten
moeten uiten
uiten niet
niet allereerst
allereerst
leven
door het uitvoeren
an een
door
uitvoeren vvan
een voorvoornemen,
maar door
door het
het „God
"God vinden
vinden
nemen, maar
in alles".
alles". Dr
Dr Féron
Féron noemt
noemt dit
dit boek
boek
„een ideaal werk",
"een
werk", en in
in vele
vele opzichopzichten stemmen
stemmen wij
wij met
met hem
hem in,
in, hoewel
hoewel
wij
dat het een
opmerken, dat
een
wij zouden
zouden opmerken,
inleiding
inleiding op de
de „techniek"
"techniek" der
der medimeditatie niet
niet overbodig
overbodig maakt.
maakt.
P. Schoonenberg
Schoonenberg

P ARSCH Het
Het Jaar des Heren,
Beren,
Pius PARSCH
door de
bewerkt en aangevuld door
de
de Benedictinessen te
te
Rector van de
Oldenzaal. 4e
druk, le deel:
4e druk,
Kerstkring. -— Utrecht,
Utrecht, Wed.
Wed. J.
R. van Rossum
Rossum (1949),
(1949) , 648 blz.,
!f 6,90.
6,90.

JACOBS, pr.,
Od. JACOBS,
pr., Edward J.
J. M.
Ho
Poppe, 1890-1925. Met inleiding
van Z. Hw. Exc. Mgr
Mgr Coppieters.
Coppieters.
pers,
1ge
Goede pers,
19e duizendtal. --- Goede
Averbode, 399 blz., gen. Fr. 100.

ds
Het
werk vvan
Parsch heeft
heeft ree
reeds
an Parsch
Het werk
bekendheid. Het is vnl. te beschou-bekndhi.Htsvlbecouwen
een vulgarisatie
vulgarisatie van
van de
de liliwen als een
turgische studies v
van
Dom Odo
Odo Casel
CaSel
an Dom
en diens
diens school.
school. Het is in
in zijn
zijn geheel
geheel
vijfdelig:
drie delen
delen bespreken
bespreken het
het
vijfdelig: drie
kerkelijk
Mis en
en één
één
kerkelijk jaar,
jaar, één
één de
de H. Mis
het brevier.
brevier. De delen
delen over
over het
het kerkekerkelijk
jaar geven
geven voor
voor elke
elke dag
dag de
de
lijk jaar
voornaamste
liturgische motieven
motieven
voornaamste liturgische
an die
aan,
waardoor in
die
aan, waardoor
in de
de viering vvan
dag vnl. in
in het
het misformulier
misformulier een
een eeneenheid
naar voren
voren treedt,
treedt, terwijl
terwijl ook
ook
heid naar
de lopende
lopende Schrift- en
en Vaderlezingen
Vaderlezingen
en
liturgische gebruiken
gebruiken een
een goede
goede
en liturgische
verklaring
boek oriënoriënverklaring vinden.
vinden. Dit
Dit boek
teert ons
ons gebedsleven
gebedsleven op het
het wezenwezenlijke
de H.
H. Eredienst,
Eredienst, en
en gaat
gaat
lijke van
van de
daarbij
bij de
de reconstrucreconstrucdaarbij te
te werk als bij
tie van een
een oud
oud gebouw.
gebouw. Het
Het verdiept
verdiept
ons
inzicht in de
de structuur
structuur vvan
het
an het
ons inzicht
kerkelijk
de euchariseuchariskerkelijk jaar,
jaar, en
en stelt de
tische
name ook
ook voor
voor als
als
tische viering met name
een
gemeenschap met
de verheerverheereen gemeenschap
met de

an de
Dit is de
de vierde
vierde uitgave
uitgave vvan
de bebekende biographic,
die verscheen
kende
biographie, die
verscheen in
in
1929-1930. Besnoeid,
Besnoeid, verbeterd,
1929-1930.
verbeterd, aan
aan
de
hand van
van nieuwe
nieuwe documenten
documenten en
en
de hand
gegevens
bij delen
delen herwerkt,
herwerkt, is zij
zij
gegevens bij
het doorvorste
het
doorvorste en
en doorgronde,
doorgronde, het
het
onvervangbare en
onvervangbare
en bewonderenswaarbewonderenswaardige beeld
an de
dige
beeld geworden
geworden vvan
de heilige
heilige
priester, het wonder
priester,
wonder van Gods
Gods genagenade, dat wij
de,
wij in
in ons
ons midden
midden te
te weinig
weinig
opmerkten. En
En wie
wie weet welke geesopmerkten.
geestelijke
verdieping en ve
vernieuwing,
telijke verdieping
rnieuwing, in
onze
rampzalige tijd,
tijd, van de Dienaar
Dienaar
onze rampzalige
van God
God nog
nog kan en
en moet
moet uitgaan!
uitgaan!
Tegen
de biographic
biographie hebben
hebben we
we
Tegen de
nog bezwaren:
1. te weinig
nog
bezwaren: 1.
weinig maakt
maakt
de auteur
de
auteur zich los
los van
van de
dedocumendocumenten; daardoor
ten;
daardoor blijft
blijft zijn
zijn verhaal
verhaal
vlakker, meer
vlakker,
meer verward
verward en
en minder
minder
boeiend; -— 2. hij
boeiend;
hij gooit
gooit verschillende
verschillende
tonen door
tonen
door elkaar:
elkaar: de
de zakelijke,
zakelijke, de
romantische,
verhalende, de betobetoromantische, de verhalende,
gende, het
het feitenrelaas
gende,
feitenrelaas en de
de theolotheologische of ascetische
ascetische redenering;
redenerin&' ; —
gisChe
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3. te
te weinig
weinig tekent
tekenthij
hijde
debreed
breed histohisto3.
rische en
en psychologische
psychologische achtergrond
achtergrond
rische
van Poppe's
Poppe's leven,
leven, te
te weinig
weinig dan
dan ook
ook
van
diens bijzondere
bijzondere geaardheid
geaardheid en
en ziel.
ziel.
diens
Intussen verl
verlangen
wij, voor
voor dit
dit
Intussen
angen wij,
boek, de
de allerruimste
allerruimsteverspreiding.
verspreiding.
boek,
zet het
het werk
werk voort
voort van
van een
een heiheiHet zet
lige.
lige.
Em. Janssen
Janssen
Em.
C. H.
H. LAMBERMOND
LAMBERMOND O.P.,
O.P., Sint
Sint
Dr C.
Dominicus, de
stichter van
van de
de
Dominicus,
de stichter
Orde der
BoeOrde
der Predikbroeders.
Predikbroeders.- - Boekenclub „Sint
"Sint Bavo",
Bavo", AntwerAntwerkenclub
pen-Heemstede, 1949,
1949, 232
232 blz.,
pen-Heemstede,
geil!.
genl.
Van de
de H.
H. Dominicus
Dominicus bestaat
bestaat geen
geen
autobiographie,
geen uitgebreide
uitgebreide
autobiographie,
geen
correspondentie of andere
andere door
door hemhemcorrespondentie
geschreven documenten.
documenten. P.
P. LamLamzelf geschreven
bermond reconstrueert
ook de
de
bermond
reconstrueert dan
dan ook
persoonlijkheid van
grote Sp
Spanan
persoonlijkheid
van de
de grote
jaard uit de geest van
zijn orde,
orde,-jarduitegstv
an zijn
waarin het
beeld van
van de
de Stichter
Stichter
waarin
het beeld
trouw bewaard
bewaard bleef.
bleef. Ook
Ook wordt
wordt een
een
trouw
psychologisch beeld
beeld ontworpen,
ontworpen, dat
dat
psychologisch
uitgaat van
van het
hetbewaard
bewaard gebleven
gebleven
uitgaat
gebeente. Door
alles vakkundig
vakkundig
gebeente.
Door dit alles
en onderhoudend
onderhoudend te
te combineren
combineren
en
schrijft
Lambermond een
leschrijft P. Lambermond
een echt levend
van Sint
SintDominicus.
Dominicus.
vend leven van
P. Sch.
Sch.
RonaId
KNOX, Oud en nieuw.
Renieuw. ReRonald KNOX,
traite voor priesters. Uit
Uit het Engels vertaald. -— Sheed
Sheed &
& Ward,
Ward,
Antwerpen,
1949, 199
199 blz.,
blz., gen.
Antwerpen, 1949,
Fr.
75, geb. Fr.
95.
Fr. 75,
Fr. 95.
We
noemen deze
deze „retraite
"retraite voor
voor
We noemen
priesters"
eerder geestelijke
geestelijke voorvoorpriesters" eerder
drachten
priesters; maar
maar dan
dan
drachten voor
voor priesters;
precies
aangepast bij
bij hun
hun waardigwaardigprecies aangepast
heid,
werkzaamheid, bijzondere
bijzondere ververheid, werkzaamheid,
plichtingen
behoeften. Bij
de
plichtingenen
en behoeften.
Bij de
aanvang
men een
een schematischematiaanvang meent
meent men
sche retraite te
te onderkennen.
onderkennen. Daarna
Daarna
gaat
het niet
niet meer;
meer; doch
doch de
de losse
losse
gaat het
overwegingen
priesteroverwegingen omheen
omheen het priesterlijk
vormen een
vollelijk bestaan
bestaan vormen
een nogal volledig
geheel.
dig geheel.
Elke
achttien overwegingen
overwegingen
Elke van de achttien
gaat uit van een
een geschiedenis
geschiedenis van het
Oude
heOude Testament.
Testament.Dat
Dat geeft,
geeft, aan hedendaagse
verdendaagse ,beschouwingen
beschouwingenen
en verplichtingen,
verre achtergrond
achtergrond
plichtingen, een
een verre
van
symbool .en
en traditie.
traditie. Dat
Dat stelt
van symbool
God
het Oude
Oude VerVerdie in het
God aanwezig,
aanwezig, die

bond
bond de
de Verlosser
Verlosser voorbereidde,
voorbereidde, en
en
in
in het
het nieuwe
nieuwe de
de priesters
priesters tot
totvoortvoortzetters
anstelt van
zetters aaanstelt
van zijn
zijnverlossing.
verlossing.
Dat
Dat brengt
brengt alles
alles over
over in
in een
een sfeer
sfeer
van
van goddelijke
goddelijke Voorzienigheid
Voorzienigheid en
en
an poëzie
menselijke
menselijke trouw,
trouw, vvan
poëzie en
en eeneenvoud,
voud, die
die anders
anders nimmer
nimmer ware
ware bebereikt
reikt geweest.
geweest.
Voeg
Voeg daarbij
daarbij de
de exegetische
exegetische en
en
apologetische kennis
kennis en
enbedrevenheid
bedrevenheid
van de
de befaamde
befaamde priester,
priester, zijn
zijn psypsychologische ervaring en
en literaire
literaire qua
qualiteiten
wij ontvingen een
liteiten:: wij
een boek
boek voor
voor
priesters,
priesters, dat
dat hen
hen veelvuldig
veelvuldig zal
zal ininteresseren, vormen,
vormen, verdiepen
verdiepen en zuizuiveren.
Em.
Em. Janssen
Janssen

Beda
O. P.,
Beda JARRETT
JARRETT O.
P., De
De ontwikontwikkeling van het
het kloosterleven.
kloosterleven. Uit
Uit
het Engels
Engels vertaald
vertaald door
door Dom
Dom
Suitbert
CARONO.
O. S.
S. B.
Suitbert CARON
B. Keizersberg,
Leuven, 1949,
Keizersberg, Leuven,
1949, 243
243
blz.
Men
kan het religieuze
Men kan
religieuze leven
leven theotheologisch, canonisch,
canonisch. ascetisch
ascetisch beschoubeschouwen;
wen; telkens
telkens raakt
raakt men
men dezelfde
dezelfde bobovennatuurlijke
vennatuurlijke werkelijkheid:
werkelijkheid: hoe
hoe
God,
binnen de
de Heilige Kerk,
God, binnen
Kerk, mensen
mensen
k
uitverkiest
tot een
uitverkiest tot
een leven,
leven, dat
dat oo
ook
uitwendig geheel
uitwendig
geheel aan
aan . Hem
Hem wordt
wordt
gewijd; hoe
hoe Hij,
gewijd;
Hij, door
door eeuwen
eeuwen en
en tijtijden, volgens
volgens nieuwe
nieuwe behoeften
behoeften of
of
den,
barmhartigheid, steeds
steeds andere
barmhartigheid,
andere troetroepen oproept
en uitrust.
pen
oproept en
uitrust. Van
Van een ververschillend standpunt
standpunt uit,
uit, kan
kan men
schillend
men dat
wonder van
van Gods
wonder
Gods genade
genade beschoubeschouwen;
niets werkt
werkt echter
echter meer
meer sugwen; niets
dan een
gestief dan
een allereenvoudigste
allereenvoudigste
„Ontwikkelingvan
van het
"Ontwikkeling
het kloosterlekloosterleven": dan
dan ziet men,
ven":
men, hoe
hoe verscheiden
verscheiden
ook de
ook
de takken
takken zijn,
zijn, vanzelf
vanzelf de
de éne
éne
kruin op
op de
kruin
de éne
éne stam.
stam.
Onderhavig boek
boek verdient,
Onderhavig
verdient, voor
voor
vrome leken
leken evenzeer
als voor
vrome
evenzeer als
voor relireligieuzen en
en priesters,
gieuzen
priesters, een warme
warme aanaanbeveling. De
De wisselende
wisselende en
en toch vaste rol
rol en
en plaats
plaats der
der religieuzen
religieuzen in
in de
de
Heilige Kerk
Heilige
Kerk zal
zal eenieder
eenieder interesseinteresseren, verbazen
verbazen en
en stichten
ren,
stichten:: zo grijpt
grijpt
God in
in op
op de
God
de wereld!
wereld! Het werd
werd gegeschreven door
door een
schreven
een Dominikaan
Dominikaan en
vertaald door
vertaald
door een Benediktijn,
Benediktijn, terwijl
terwijl
een andere
andere Dominikaan
Dominikaan er een hoofdeen
hoofdstuk aan
stuk
aan toevoegde
toevoegde: : deze
deze samensamenwerking van bedelmonniken
en monwerking
bedelmonniken en
niken geeft zoveel
niken
zoveel méér
méér waarborg.
waarborg.
Zoek noch
noch volledigheid
noch wetenZoek
volledigheid noch
an al
schap;
aan
ál te
te bonbonschap; erger
erger uu niet
niet a
.
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dige samenvattingen; laat het geheel, als geheel, weldoend inwerken.
En verspreid deze zo nuttige als
troostrijke verhandeling; betreur alleen het ontbreken van een naamregister en van een zaakregister.
Em. Janssen
E. LAVEILLE S. J., Un Semeur de
Joie, Adolphe Petit S. J., 18221914. 2e édit. revue et augmentée. - Edit. Univ. S. A., Bruxelles, Desclée-De Brouwer, Paris,
1949, 412 pp., Fr. 90.
Deze nieuwe uitgave, door P. Laveille voorbereid, verschijnt na de
dood van de schrijver. Overvloedig
werd gebruik gemaakt van een onuitgegeven, uitgebreide briefwisseling tussen de dienaar Gods en de
Oversten van de „Calvaire" te Brussel. Hieruit blijkt dan ook wat al
zorgen en vernederingen schuilden
achter de glimlach van de eerbiedwaardige oude priester. - Opvallend
anderzijds de geloofsgeest, de vrijgevigheid, de sociale verantwoordelijkheidszin van de toenmalige adellijke
families. Doch ook de heiligste ondernemingen hebben rekening te houden met kleinmenselijke gebreken en
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lichtgeraaktheid. Alleen de begrijpende goedheid en het eindeloos geduld van een heilige worden hierdoor
niet verlamd.
J. Hoing
Mgr. C. van MELEKEBEKE C.I.C.M.
Zegenende Handen, Mgr Hu bert
Otto, 1850-1938. Vert. G. Leyssens, C.I.C.M. - Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1949, 356 pp., Fr.
100.
„Zegenende H anden" - De titel
zegt het wèl: deze Brusselaar was
een vader voor zijn Chinese Christenheid. Niet geniaal, maar blij en
zelfvergeten; niet geweldig, maar
vooral eenvoudig en goed. Aan de
hand van rake, geestige en dikwijls
pakkende anecdoten - meestal van
de hand van Mgr Otto - volgen wij
jaar in jaar uit zijn opgang naar
God, vanaf de guitige vlegeljaren tot
zijn stille dood op 88-jarige leeftijd.
Dit boek zal door zijn gezonde,
reële kijk de jeugd allicht boeien.
Doch pas later zal men ten volle beseffen „hoeveel deugd, voorzichtigheid, handigheid en heldenmoed zulk
een bescheiden leven veronderstelt"
(p. 41).
J. Hoing

WIJSBE GEERTE
Prof. Kan. Dr A. JANSSEN, Leergang van Bijzondere Moraalphilosophie. -- Uitgave „Universitas", Leuven, 1946-1949. Deel I,
3e druk, 144 pp., Fr. 65, Deel II,
le Afl., 3e druk, 252 pp., Fr. 90,
Deel II, 2e Afl., 2e druk, 282 pp.,
Fr. 130.
De moraalphilosophie kan zich
hoofdzakelijk in drie richtingen ontwikkelen : ze kan zich steeds verder
verdiepen in de metaphysische
grondslagen der authentieke menselijke activiteit; ze kan in haar bekommernis om de concrete daad onmiddellijk te richten, tot een gedetailleerde casuïstiek evolueren; ze
kan ook een middenweg inslaan en
de algemene principes der moraliteit doordenken tot een fundering
der onderscheiden verplichtingen. Dit
laatste doet Prof. Kan. Janssen in
zijn L.d.B.M. - Oorspronkelijk gepubliceerd als een boek van 300 blz.,

werd deze leerg ang door de auteur
steeds verder met zorg bijgewerkt en
nu is hij uitgegroeid tot drie afzonderlijke boekdelen van samen bijna
700 blz. Het eerste deel handelt over
de meer louter zedelijke plichten, de
twee volgende over het natuurrecht.
De tweede druk der laatste aflevering heeft een beetje op zich laten
wachten; deze aflevering handelt nl.
over de staat en de internationale
gemeenschap en bevat natuurlijk een
aantal beginselen en beschouwingen,
die onder de oorlog maar moeilijk
het licht hadden kunnen zien. - Er
hoeft nauwelijks op de waarde en
het belang van dit reeds gunstig gekende werk gewezen te worden, vooral in een tijd waarin voor velen onder
invloed van omstandigheden de principes der moraal aan evidentie verloren hebben en door anderen oprecht naar beter inzicht in die principes gezocht wordt.
L. Vander Kerken
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Hans
PFEIL, Grundfragen
Grundfragen der
der PhiPbiHans PFEIL,
losophie
Gegender Gegenlosophie im Denken der
wart. —
- Ferdinand
Ferdinand Schoningh,
Schöningh,
wart.
239 blz., geb.
Paderborn, 1949,
1949, 239
7.80 D.M.
Dit voor
voor een
eenbrede
bredeintellectuele
intellectuele
Dit
kring geschreven
geschreven boek
boek bevat
bevat zes
zes opopkring
schrijver vroeger
vroeger
stellen,
die de
deschrijver
stellen, die
reeds
elders publiceerde.
publiceerde. In
In nieuwe
nieuwe
reeds elders
worden deze
deze samengebunsamengebunbewerking worden
deld.
hoofdstuk staat
op zichzichdeld. Elk
Elk hoofdstuk
staat op
zonder innerlijke
innerlijke samenhang
samenhang
zelf,
zelf, zonder
met
de andere
andere beschouwingen.
beschouwingen. De
De
met de
gedachten
de schrijver
schrijver cirkelen
cirkelen
gedachten van de
hoofdzakelijk rondom
rondom problemen
problemen over
over
het wezen
wezen vvan
de mens,
mens, zijn
zijn waarwaaran de
het
heidsbezit en
zijn verhouding
verhouding tot
tot
heidsbezit
en zijn
God,
terwijl het
het laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk
God, terwijl
uitvoerig
probleem van
het
uitvoerig het
het probleem
van het
kwaad in de
de wereld
wereld bespreekt.
bespreekt.
kwaad
De auteur
auteur beheerst
beheerst zijn
zijn stof en
en weet
weet
op
bevattelijke wijze
wijze over
over moeilijke
moeilijke
op bevattelijke
vragen te
te spreken.
spreken.
vragen
H.
Geurtsen
H. Geurtsen

Dr B.
B. J.J.M.
M.BOELEN,
BOELEN,Eudaimonie
Eudaimonie
Dr
en het
bet wezen
wezen der
der ethiek.
ethiek. —
- LeuLeuvense
Bibliotheek voor
voor PhilosoPhilosovense Bibliotheek
phie, Uitgaven
Uitgaven'•van
Hoger
phie,
van het
het Hoger
Instituut
voor Wijsbegeerte,
Wijsbegeerte, LeuLeuInstituut voor
ven, 1949,
1949, 190
190 pp.
pp.
ven,
Elke
mens streeft
streeftonweerstaanonweerstaanElke mens
baar naar
naar geluk
geluk en
en anderzijds
anderzijds ererbaar
vaart
hij zichzelf
zichzelf als
alsonderworpen
onderworpen
vaart hij
aan de
de morele
morele verplichting.
verplichting. Moet
Moet de
de
plichtsvervulling zich
stellen buiten
buiten
plichtsvervulling
zich stellen
de geluksstreving,
geluksstreving, of
of horen
horen wellicht
wellicht
de
beide zo
samen, dat
dat ze
ze slechts
slechts de
de
beide
zo samen,
ene door
door de
de ander
hun recht
recht en
en
ander tot hun
werkelijkheid
werkelijkheid kunnen
kunnen komen?
komen ? Dit
Dit is
de belangrijke
belangrijke vraag
die Dr
Dr Boelen
Boelen
de
vraag die
in dit boek
boek stelt
stelt en
en oplost.
oplost. Zoals
Zoals alle
alle
grote
levensvragen is
ook deze
deze niet
niet
grote levensvragen
is ook
nieuw: : geen
enkele ethiek
ethiek die
die zich
zich..
nieuw
geen enkele
niet
met deze
deze vraag
vraag heeft
heeftbeziggebeziggeniet met
houden. Doch
en origineel
origineel in
in
houden.
Doch nieuw
nieuw en
deze
dat zij
zij heel
heel de
de ververdeze studie
studie is,
is, dat
houding
streven naar
naar geluk
geluk en
en
houding van streven
moraliteit
grond van
van zeer
zeer soliede
soliede
moraliteit op grond
geestes-metaphysische principes
principes tot
tot
geestes-metaphysische
een
zo diepe
diepe verheldering
verheldering heeft
heeft gegeeen zo
bracht.
bracht. —
- Een
Een kritisch
kritischonderzoek
onderzoek
van de
de geluksleer
geluksleer vvan
Aristoteles,
an Aristoteles,
Thomas,
Kantt en
en Scheler
Scheler (hst.
(hst. 1)
1)
Thomas, Kan
plaatst de
de auteur
auteur voor
voor de
de noodzakenoodzakelijkheid
een goed
goed doordoorangs een
lijkheid om
om llangs
dachte wijsgerige
dachte
vvijsgerige bestaansbeschrijbes~sbescbrij
ving (hst.
(hst. 2)
2) tot
tothet
hetwezen
wezender
der ethiek
ethiek

door
dringen (hst.
(hst. 3)
3),, om
om van
van
door te
te dringen
daaruit
essentie en
en de
de betekenis
betekenis
daaruit de
de essentie
der
eudaimonie te
ontdekken (hst.
(hst.
der eudaimonie
te ontdekken
4).
Geheel het probleem
probleem wordt
wordt hier
hier
4) . Geheel
een werkelijk
werkelijk bevredigende
bevredigende en
en
tot een
overtuigende
verklaring opgevoerd
opgevoerd
overtuigende verklaring
door
het accurate
accurate onderscheid
onderscheid van
van
door het
eudaimonie
eudaimonisme:: verre
verre
eudaimonie en eudaimonisme
van onverzoenbaar
onverzoenbaar tete zijn
met het
het
van
zijn met
streven
geluk, vindt
vindt juist
juist de
de
streven naar
naar geluk,
morele
activiteit haar
haar voltooiing
voltooiing in
in
morele activiteit
het geluk,
geluk, en
en anderzijds
anderzijds is ook
ook weer
weer
geluk alleen
alleen als
als term
term dezer
dezer actiactihet geluk
viteit mogelijk:
mogelijk: maar
maar dan
dan het
het totale,
totale,
waarachtige
de
waarachtigegeluk,
geluk,dat
dat juist
juist in de
gelukkigmakende overgave van
van zichzichgelukkigmakende
aan het
het absolute
absolute Goed
Goed en
en aan
aan de
de
zelf aan
scheppende
van God
God bestaat
bestaat
scheppende Liefde
Liefde van
en waardoor
waardoor de
het liefdevol
liefdevol
de mens
mens in het
vinden
God pas
pas werkelijk
werkelijk zichzichvinden van God
zelf vindt.
vindt.
Tenslotte
hier nog aan
aan worworTenslotte moet
moet hier
den
togevoegd dat
Dr Boelen
Boelen de
de
den togevoegd
dat Dr
om zijn
zijn wijsgerige
wijsgerige ininkunst verstaat om
zichten met een
een rustige
rustigegeleidelijkgeleidelijkzichten
heid
heldere voorstelling
voorstelling tot
exheid in heldere
tot expressie te
te brengen.
brengen.
pressie
L.
Vander Kerken
Kerken
L. Vander

Hans
REDEKER, Existentialisme.
Existentialisme.
Hans REDEKER,
Een doortocht
doortochtdoor
door philosophisch
philosophisch
frontgebied.
Bezige Bij,
Bij,
frontgebied.-— De
De Bezige
Amsterdam,
347 pp.
pp.
Amsterdam, 1949,
1949, 347
Het was
was zeker
zeker geen
geengemakkelijke,
gemakkelijke,
een haast
haastonmogelijke
onmogelijke opdracht
opdracht
maar een
waarvoor de
auteur gesteld
gesteld werd
werd
waarvoor
de auteur
"een
populair althans
althans voor
voor zo
zo breed
breed
„een populair
mogelijke kringen toegankelijke in-mogelijkrntaeileiding tot
tot de
deexistentie-philosophie
existentie-philosophie
leiding
schrijven". Men
Men wordt
een derderte schrijven".
wordt in een
gelijke
opdracht altijd
tot
gelijke opdracht
altijd enigszins
enigszins tot
ongewenste
simplificeringen genoodgenoodongewenste simplificeringen
zaakt.
daar heeft
heeft de
de auteur
auteur zich
zich
zaakt. Nu, daar
niet te
te erg
erg aan
aan bezondigd;
bezondigd; maar
maar zijn
zijn
niet
boek is d
boek
dan
ook allesbehalve
allesbehalve „popu"popuan ook
lair"
R. geeft
geeft ons
ons
lair" uitgevallen.
uitgevallen. -— H.
H. R.
een
overzicht van
van het
het existentialisexistentialiseen overzicht
denken, zoals
zoals dit
dit beoefend
beoefend werd
werd
tisch denken,
door zijn voornaamste vertegenwoorvertegenwoordoor
digers, Heidegger,
Heidegger, Jaspers,
Jaspers, Marcel,
Marcel,
digers,
Lavelle,
(Camus) en
en Sartre.
Sartre.Hierbij
Hierbij
Lavelle, (Camus)
heeft hij
hij niet
niet geprobeerd
geprobeerd om
om deze
deze
heeft
moderne gedachtenstroming
gedachtenstroming voorvoormoderne
barig tot iets
iets definitiefs
definitiefs tetecompricompribarig
meren, maar
haar zoezoemeren,
maar hij
hij heeft
heeft ze in haar
kende
beweging zelf willen
willen nagaan
nagaan
kende beweging
en eerder
eerder gepoogd
gepoogd de
de onderlinge
onderlinge dedependentie van
van haar
haar verschillende
verschillende
pendentie
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vormen in
Het
vormen
in het
het licht
licht te
te stellen.
stellen.-- Het
exposé is
is met
met een
een interess
interessante,
soms
ante, soms
exposé
echter te
teinchoatief
inchoatiefblijvende,
blijvende, kritiek
kritiek
echter
doorweven, waardoor
waardoor echter
echter toch
toch
doorweven,
vaak met
met juist
juist inzicht
inzicht het
hetgoede
goede van
van
vaak
het onhoudbare
onhoudbare onderscheiden
onderscheiden wordt,
wordt,
het
voor zover
zover dit
dit reeds
reeds mogelijk
mogelijk is.
is.
voor
vinden we het
het jammer
jammer dat
datdeze
deze
Toch vinden
terloopse kritiek
kritiek niet
niet tot
tot een
eenduideduideterloopse
lijker en
en totaler
totaler synthese
synthese werd
werd doordoorlijker
getrokken; want
al verklaart
verklaart de
de
getrokken;
want al
auteur dat
dat hij
hij „de
"de ethische
ethische en
en leleauteur
vensconsequenties" zowel
"de
vensconsequenties"
zowel als
als „de
ontologische en
en theologische
theologische
strikt ontologische
beslissingen" die
"men" maar
te
beslissingen"
die „men"
maar al
al te
geredelijk in
in het
hetexistentialisme
existentialisme
geredelijk
te kunnen
kunnen vinden,
vinden, afwijst,
afwijst, toch
toch
meent te
ons het
het gevaar
gevaarniet
nietdenkbeeldig
denkbeeldig
lijkt ons
dat. de
de afwezigheid
afwezigheid vvan
eenduideduidean een
dat
lijker en
en gefundeerde
gefundeerde concludering
concludering
lijker
daaromtrent de
niet vakkundige
vakkundige
daaromtrent
de niet
lezer -- voor
voorwie
wietoch
toch het
hetboek
boek tetelezer
recht of
of ten
tenonrechte
onrechte bedoeld
bedoeld werd
werd
recht
omtrentdedegrote
grotelevenswaarhelevenswaarhe- omtrent
verwarring dan
dan opheldering
opheldering
den meer verwarring
kunnen brengen.
brengen.
zou kunnen
L. Vander
Vander Kerken
Kerken
L.
Prof. Dr
Dr Rudolf
Rudolf ALLERS,
ALLERS, Het
Het sucProf.
ces van een dwaling.
dwaling. -- Nederlands Boekhuis,
Boekhuis, Tilburg;
Tilburg; P.
P.
Vink, Antwerpen,
Antwerpen, 1948,
1948, 296
296 pp.,
pp.,
Fr. 150.
150.
Deze vertaling van Dr
Dr Allers'
Allers' boek
boek
moet
haar plaats
plaats krijgen
krijgen in
de bibimoet haar
in de
bliotheek
al wie
wiezich
zichinteresinteresbliotheek van al
seert voor
voor de
de freudiaanse
freudiaanse psychoanapsychoanalyse.
Het succes
succes daarvan
daarvan is
is immers
immers
lyse. Het
zó
groot, dat
dat men
men onkritisch
onkritisch wordt,
wordt,
zó groot,
en
voor waar
waar gaat
gaat houden
houden wat
wat de
de
en voor
meester
de leerlingen
leerlingen blijven
blijven ververmeester en de
kondigen.
Dr
Allers, die
die zo'n
zo'nmerkwaardige
merkwaardige
Dr Allers,
loopbaan
dokter en
en geleerde
geleerde
loopbaan van
van dokter
heeft gekend,
gekend, die
die psychiater,
psychiater, psychopsycholoog
en thomistisch
thomistisch wijsgeer
wijsgeer is,
is,
loog en
wordt
onverbiddelijk in zijn
zijn krikriwordt hier onverbiddelijk
tiek
de leer
leer van
van Freud.
Freud. PsychoPsychotiek van de
logie
niet te
teonderscheiden
onderscheiden van
van de
de
logie is niet
philosophische
hij.
philosophische ondergrond
ondergrond zegt
zegt hij.
De
philosophische ondergrond
ondergrond van
De philosophische
het freudisme is materialistisch en hetfrudismaltchen
ontkent
noodzakelijk de
persoon in
in
ontkent noodzakelijk
de persoon
de
mens. De psychoanalytische
psychoanalytische theotheode mens.
rie
berust op
op valse
valse axioma's.
axioma's. Haar
Haar
rie berust
beweringen
niet gecontroleerd
gecontroleerd
beweringen zijn
zijn niet
en
uiterst onwetenschappelijk
onwetenschappelijk opgeopgeen uiterst
steld.
ethnosteld. Haar
Haar toepassingen op de ethnologie,
paedagogie en
en haar
haar interinterlogie, de
de paedagogie
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pretatie
an dedegodsdienst
pretatie vvan
godsdienst zijn
zijn
antwoord.
uiterst onver
onverantwoord.
uiterst
Het
Het zou
zou weliswaar
weliswaar jammer
jammer zijn
zijn de
de
studie
studie van
van het
het freudisme
freudisme te
te beginbeginnen
nen met
met de
de lezing
lezing van
van Dr
DrAllers'
Allers'
boek.
boek. Als
Als oudleerling
oudleerling van
van Adler
Adler en
en
als thomist
thomist weet
weet hij
hij zijn
zijn gestrenggestrengheid
heid maar
maar moeilijk
moeilijk tetebeteugelen.
beteugelen.
Het boek
boek is
is fel
felafbrekend
afbrekend en
enkrijgt
krijgt
pas zijn
zijn volle
volle waarde
waarde als
als men
men reeds
reeds
met
met de
de geschriften
geschriften van
van Freud
Freud bebekend
kend is
is geraakt.
geraakt. Doch
Doch de
de ietwat
ietwat
lichtvaardige
lichtvaardige enthousiasten
enthousiasten van het
het
freudisme
freudisme zullen
zullen goed
goed doen
doen dit
dit boek
boek
aandachtig
te lezen
aandachtig te
lezen en
en met
met de
de werwerkelijkheid
te confronteren.
kelijkheid te
confronteren. Als
Als zij
zij
zich
zich niet
niet laten
laten afschrikken
afschrikken door
door de
de
toorn van
van Dr
Dr Allers
Allers zullen
zullen zij
zij door
door
toorn
zijn
zijn eerstehandskennis
eerstehandskennis van 't't Weense
Weense
milieu
milieu waarin
waarin Freud
Freud zijn
zijn theorie
theorie
heeft
heeft opgesteld,
opgesteld, een
een juister
juister inzicht
inzicht
krijgen
krijgen in
in de
debetrekkelijke
betrekkelijke waarde
waarde
veel freudiaanse
freudiaanse beweringen.
beweringen.
van veel
A.
A. Snoeck
Snoeck
Dr
Dr J.
J. PENNOCK
PENNOCK M.S.C.,
M.S.C., PersoonPersoonlijkheid en Opvoeding, Grondslagen van een actueel
actueel probleem
probleem
Thomas'leer,
leer,- in het licht van
van Thomas'
Jason Pers, Albert
Albert de
de Lange,
Lange,
Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
1949, 181
181 pp.,
pp., geb.
ff 5.90.
5.90.

In de inleiding
inleiding tot dit
dit werk
werk zegt
zegt de
de
schrijver, dat
dat „het
schrijver,
"het verwondering
verwondering kan
kan
wekken, dat
wekken,
dat iemand
iemand ter
ter bekroning
bekroning
van zijn
van
zijn Universitaire
Universitaire studies,
studies, die
die
aan de
aan
de klassieke
klassieke letteren
letteren waren
waren gegewijd, een
wijd,
een proefschrift
proefschrift schrijft
schrijft over
over
persoonlijkheid en
en ophet probleem
probleem persoonlijkheid
opvoeding". Inderdaad
Inderdaad is
is bij
bij mij
mij deze
deze
verwondering gewekt
gewekt en zijn
verwondering
zijn verantverantwoording heeft
heeft mij
mij er
er niet vvan
an kunwoording
kunnen overtuigen,
nen
overtuigen, dat
dat de
de verbazing
verbazing
misplaatst was.
was. Hij
Hij is
is er
er niet
misplaatst
niet in gegeslaagd het aanvaardbaar
slaagd
aanvaardbaar te maken,
maken,
dat een
dat
een proefschrift
proefschrift vervaardigd
vervaardigd
wordt over
over een
dat met
wordt
een onderwerp,
onderwerp, dat
met
de eigen studierichting
de
studierichting slechts
slechts zijdezijdelings of
of in
lings
in het
het geheel
geheel niet
nietsamensamenhangt. Dat dit
hangt.
dit geen
geen formele
formele kwestie
kwestie
is, blijkt
is,
blijkt uit dit
dit proefschrift
proefschrift maar
maar al
al
te duidelijk.
duidelijk.
Ik wil er
of de
Ik
er buiten
buiten blijven,
blijven, of
de ininterpretatie van
v an S.
terpretatie
S. Thomas'
Thomas' leer
leer wewetenschappelijk verantwoord
verantwoord is.
is. Het
tenschappelijk
Het
wil mij
wil
mij voorkomen,
voorkomen, dat zij
zij waardewaardering verdient,
verdient, maar
maar ik
ik acht mij
ring
mij niet
niet
competent daarover
competent
daarover te oordelen.
oordelen.
Anders is
is het
het gesteld
Anders
gesteld met
met zijn
zijn inin-
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zichten in de
de eigen
eigenbetekenis
betekenis der
der
zichten
psychologie en
en der
der paedagogiek.
paedagogiek. Het
Het
psychologie
is ongetwijfeld
ongetwijfeld bel
belangrijk
te zien,
zien,
an grijk om te
is
hoe Thomas
Thomas van wijsgerig
wijsgerig st
standpunt
andpunt
hoe
tot specificeringen
specüiceringen komt,
komt, die
die een
een ontonttot
moeting met
met psychologie
psychologie en
en paedapaedamoeting
mogelijk maken.
maken. Maar
Maar het is,
is,
gogiek mogelijk
wetenschappelijk gezien,
niet juist
juist
wetenschappelijk
gezien, niet
psychologische en
en paedagogische
paedagogische
psychologische
leermeningen af te
te wijzen
wijzen of
ofminder
minder
leermeningen
waarderen, wanneer
wanneer zij
zij niet
niet op
op
te waarderen,
het systeem
systeem van
vanThomas
Thomas passen.
passen.
het
Deze stellingname
stellingname moet
moet . vanuit
vanuit de
de
Deze
eigen wetenschap,
wetenschap, die
die men
men kritisch
kritisch
eigen
gemotiveerd worden.
worden.
beschouwt, gemotiveerd
dit proefschrift
proefschrift komt
komt in
in het
het gegeIn dit
niet uit,
uit, welke
welkegrootse
grootsebijdrage
bijdrage
heel niet
deze wetenschappen
wetenschappen voor
het menmendeze
voor het
selijk begrijpen
begrijpen hebben
hebben verschaft,
verschaft,
selijk
op het
het gebied
gebied dat
dat dit
dit werk
werk bebejuist op
strijkt. Er wordt
wordt alleen
alleen gekeken,
gekeken, of
of
strijkt.
bepaalde, tamelijk
tamelijk willekeurig
willekeurig gekogekobepaalde,
zen schrijvers
schrijvers een
een formulering
formulering gegezen
bruiken, die
meer toepasselijk
toepasselijk
bruiken,
die min of meer
op de
de formuleringen
formuleringen van
van S.
S. ThoThois op
mas, die
die vanuit
vanuit wijsgerig
wijsgerig standpunt
standpunt
mas,
de
kwestie tracht
tracht te
tebenaderen.
benaderen. Het
Het
de kwestie
eigenlijk typisch psychologische,
psychologische, paepaeeigenlijk
dagogische
en sociologische
sociologische wordt
wordt
dagogische en
als minder
minder belangrijk
belangrijk ter
ter zijde
zijde gegeals
schoven
op een
eenbijna
bijnakinderlijke
kinderlijke
schoven of op
manier
terloops aangeraakt
aangeraakt (Vgl.
(Vgl.
manier terloops
blz. 24
24 en
en 25
25 over
over de
de notae
notae indiviindiviblz.
duantes en blz.
blz. 133
133 over
over het
hetgevoel)
gevoel)..
duantes
Bijzondere
tegen
Bijzondere bezwaren
bezwaren heb
heb ik tegen
zijn
behandeling vvan
hetpaedagopaedagoan het
zijn behandeling

gisch
Nadat hij
gisch vraagstuk.
vraagstuk. Nadat
hij in
in het
het
eerste
eerste deel
deel de
de personalistisch
personalistischgerichgerichte
te paedagogiek
paedagogiek van
vanKohnstamm
Kohnstamm
onder
onder de loupe
loupe genomen
genomen heeft,
heeft, vindt
vindt
de
in het
de schrijver
schrijver in
het laatste
laatste deel,
deel, dat
dat
an delt, geen
over de
de opvoeding
opvoeding hhandelt,
geen
over
aanleiding
zijn gedachten
aanleiding zijn
gedachten te conconan moderne
fronteren met die
die vvan
moderne paepaefronteren
dagogen.
dagogen. Deze
Deze worden
worden rustig
rustig geëligeëlimineerd
en de
mineerd en
de schrijver
schrijver geeft
geeft even
even
rustig
rustig zijn
zijn eigen
eigen inzichten
inzichten omtrent
omtrent de
de
paedagogiek
paedagogiek om
om die
die dan
dan te
teconfronconfronteren met
met de
de inzichten
inzichten van
van ThoThoteren
an niet
mas,
wij ons
mas, waarbij
waarbij wij
ons ddan
niet bebehoeven
hoeven te
te verwonderen,
verwonderen, dat
dat deze
deze
wonderwel
op elkaar
elkaar passen.
wonderwel op
passen. Het is
is
mij
mij volstrekt
volstrekt niet
niet duidelijk
duidelijk geworgeworden,
den, waarom
waarom enkele
enkele belangrijke
belangrijke psypsychologen
wel aan
chologen wel
aan het
het woord
woord mogen
mogen
komen,
komen, maar
maar misschien
misschien even
even bebelangrijke
langrijke paedagogen
paedagogen niet.
niet. Wellicht
Wellicht
is hiervoor
hiervoor de verklaring een ernstige
ernstige
mate
op dit
mate van
van onwetendheid
onwetendheid op
dit gegebied,
bied, wat in
in de
de schamele
schamele literatuurliteratuurlijst zijn
zijn weerslag
weerslag gevonden
gevonden heeft.
heeft.
Hoewel
Hoewel uit dit
dit proefschrift
proefschrift blijkt,
blijkt,
dat
dat de
de schrijver
schrijver een
een talentvol
talentvol man
man
is,
is, moet
moet toch
toch gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat hij
hij
zijn
zijn momentele
momentele krachten
krachten overschat
overschat
heeft. Ik
Ik zou
zou dit
dit niet
nietzo
zonadrukkelijk
nadrukkelijk
vermelden,
wanneer het
het hem in
vermelden, wanneer
in zijn
zijn
inleiding
gelukt was zichzelf
inleiding gelukt
zichzelf en
en zijn
zijn
werk
werk op 'n
'n meer
meer gematigde
gematigde en
en minminder strijdvaardige
wijze voor
voor te
te stel
der
strijdvaardige wijze
stel
len (blz.
len
(blz. 7,
7, le
1ealinea;
alinea;blz.
blz.11
11geheel)
geheel)..
pr Nic Perquin
Dr
Perquin
.

TAAL- EN
EN LETTERKUNDE
LETTERKUNDE
EURIPIDES,
Hippolutos, metrisch
metrisch
EURIPIDES, Hippolutos,
vertaald
toegelicht door
door Dr
Dr
vertaald.en
en toegelicht
E.
De Waele.
Waele. -- De
DeNederlandNederlandE. De
sche
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen,
sche Boekhandel,
1948,
blz., Fr.
Fr. 25.
25.
1948, 86
86 blz.,

an
Doorgaans
stukken v
van
Doorgaans missen
missen de
de stukken
Euripides de krachtige en geconcen- Euripdeskachtgnoetreerde
die van
van Sophocles;
Sophocles ;
treerde bouw
bouw van die
afzonderlijke
werden eerder
eerder
afzonderlijke scènes
scènes werden
aan
elkaar geregen
uit
aan elkaar
geregen dan
dan dat
dat ze
ze uit
elkaar
groeiden. Dit
verwijt treft de
de
elkaar groeiden.
Dit verwijt
Hippolutos
wordt het hele
hele
Hippolutos niet;
niet; hier
hier wordt
gebeuren
één enkel
enkel
gebeuren beheerst
beheerst door
door één
motief:
het conflict
conflict tussen
tussen de
de raderademotief: het
loos-verliefde
de stugstugloos-verliefdePhaidra
Phaidraen
en de
kuise
Hippolutos. De
uitbeelding van
kuise Hippolutos.
De uitbeelding
beide
door
beide hoofdkarakters
hoofdkarakters munt
munt uit door
psychologische
poëtische
psychologische waarheid en poëtische
suggestiviteit.
suggestiviteit.
De
inleiding van
Dr De
De Waele
Waele is
De inleiding
v an Dr
persoonlijk
ideeën, .hier
'hier
persoonlijken
en rijk
rijk aan
a an ideeën,

of daar
daar tot
tot overladenheid
overladenheid en een
een zezekere duisterheid
toe. De
kere
duisterheid toe.
De vertaling
vertaling
mag als geheel
mag
geheel zeer
zeer geslaagd
geslaagd heten.
heten.
Ze streeft
Ze
streeft niet
niet naar
naar letterlijke
letterlijke gegetrouwheid; op
op enkele
trouwheid;
enkele plaatsen
plaatsen wijkt
wijkt
ze zelfs
an de
ze
zelfs iets
iets te
te veel
veel vvan
de grondgrondtekst af.
tekst
af. Maar
Maar dit
dit nadeel
nadeel wordt
wordt gegecompenseerd door
door een
een sierlijke
compenseerd
sierlijke vlotvlotheid, die
heid,
die de
de lezing
lezing bijzonder
bijzonder aangeaangenaam maakt.
naam
maakt. Vergissingen
Vergissingen ontbreontbreken niet,
niet, maar
ken
maar zijn
zijn nergens
nergens van stostorende aard.
rende
aard. Voor
Voor de
de gedialogeerde
gedialogeerde
Antigone had
delen van
delen
van Sophocles'
Sophocles' Antigone
had
Dr Cluytens
Dr
Cluytens (zie
(zie het
hetDecember-numDecember-nummer) de
mer)
de jambische
jambische zesvoeter
zesvoeter verkoverkozen; Dr.
Dr. De Waele wendt hier
zen;
hier de
de vijfvijfvoeter aan,
aan, en
voeter
en terecht:
terecht: deze
deze soepesoepeler versvorm
an twoordt uitstekend
ler
versvorm be
beantwoordt
a an de
aan
de lossere
lossere stijl
stijl van
vanEuripides.
Euripides.
De vertaler
vertaler had
had zich
zich echter
echter aan
aan dit
De
principe streng
streng moeten
principe
moeten houden
houden en
en
niet, uit zorgeloosheid,
hier of
of daar
niet,
zorgeloosheid, hier
daar
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een viereen
vier- of
of zesvoeter
zesvoeter of
of nog
nog andere
andere
onregelmatigheden mogen doorlaten.
onregelmatigheden
doorlaten.
Welke metrische
metrische regel hij
Welke
hij bij
bij het bebewerken
koren gevolgd
gevolgd heeft, heb
heb
werken der
der koren
ik niet
niet kunnen
kunnen achterhalen,
achterhalen, en
en evenevenmin waarom
min
waarom de
de meeste
meeste anapesten
anapesten
wel in
in de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke maat
maat werwerden vertaald,
den
vertaald, de
de andere
andere echter
echter niet.
niet.
Alles bij
Alles
bij elkaar,
elkaar, een
een zeer
zeer verdienverdienstelijke vertaling,
vertaling, die de beweging
stelijke
beweging en
en
de
sfeer van
van het
hetoorspronkelijke
oorspronkelijke in
in
de sfeer
hoge mate
hoge
mate weet
weet weer
weer te
te geven.
geven.
E. de
E.
de Strycker
Strycker
SALLUSTIUS, De samenzwering
SALLUSTIUS,
samenzwering van
van
Catilina, vertaald
Catilina,
vertaald en
en ingeleid
ingeleid
door R.
door
R. Van
Van Crombrugge.
Crombrugge. —
Klassieke Galerij
nr. 30,
30, De
De NeKlassieke
Galerij nr.
derlandsche Boekhandel,
derlandsche
Boekhandel, AntAntwerpen, 1947,
1947, 120
120 blz.,
werpen,
blz., Fr. 25.
25.
De historische
historische monographieën
monographieën van
van
Sallustius zijn
zijn buitengewoon
buitengewoon interesinteressant om
om hun
hun artistieke
artistieke en
en geschiedgeschiedkundige waarde,
kundige
waarde, en niet
niet minder
minder omomdat we
dat
we er
er kunnen
kunnen nagaan
nagaan hoe
hoe deze
deze
typische Romein
an Caetypische
Romein uit de
de tijd
tijd vvan
Caesar en Cicero
Cicero zich de literaire, wetenwetenschappelijke en philosophische
schappelijke
philosophische ideaidealen van de
de Grieken
Grieken heeft weten eigen
eigen
te maken
maken zonder
zonder zijn
zijn eigen
eigen aard
aard te
te
verloochenen.
In zijn
zijn inleiding
inleiding verschaft
verschaft ons
ons Dr
Dr
Van Crombrugge
Van
Crombrugge de
de onontbeerlijke
onontbeerlijke
inlichtingen over
over de
de schrijver
schrijver en
en zijn
zijn
werk;
werk; de
de breedvoerige
breedvoerige samenvatting
samenvatting
van
(blz. 13
13 - 18)
van de „Catalina"
"Catalina" (blz.
18) had
had
zonder nadeel
zonder
nadeel kunnen
kunnen wegvallen.
wegvallen.
Daarna
Daarna krijgen
krijgen we enkele
enkele beschoubeschouwingen over
wingen
over Sallustius'
Sallustius' betekenis;
betekenis;
jammer
dat de
jammer dat
de gedachte
gedachte hier
hier soms
soms
verward
verward is en
en de
de formulering
formulering zwaar
zwaar
en
(zo inz.
inz. de
de 1e
le alinea
en onduidelijk
onduidelijk (zo
alinea
van blz.
blz. 21)
21)..
De
De vertaling
vertaling streeft
streeft naar
naar nauwnauwkeurigheid
en wil
wil tevens
keurigheid en
tevens iets
iets bewabewaren
ren van Sallustius'
Sallustius' gedrongen
gedrongen en
en disdissymetrische
stijl. Doorgaans
is de
symetrische stijl.
Doorgaans is
de
taal zuiver;
zuiver; hier
hier of
of daar
daar komt
komt er
er een
een
spellingsfout
spellingsfout voor
voor (adelijk,
(adelijk, gewelgeweldadig)
met
dadig);; ook zijn
zijn de proeven
proeven niet
nietm~t
voldoende
voldoende zorg
zorg verbeterd,
verbeterd, vooral
vooral in
m
de Inleiding, waar we ook
ook enkele
enkele ververgissingen in
in de
de eigennamen
eigennamen aantrefaantreffen. Het
Het tamelijk
tamelijk ongewoon
ongewoon woordgewoordgebruik
van Sallustius
bruik van
Sallustius heeft
heeft de
de bewerbewerker soms
soms op
op 'n
'n dwaalspoor
dwaalspoor gebracht;
gebracht;
antal vergishieruit
hieruit ontstond
ontstond een
een aaantal
vergisan het
singen,
singen, die
die de
de bruikbaarheid
bruikbaarheid vvan
het
boekje verminderen.
verminderen.
de Strycker
Strycker
E. de
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James
HART, The
The Oxford
Oxford ComComJames D. HART,
panion
AmeriC&D Literature.
Literature.
panion to American
- Oxford University Press, New—OxfordUnivestyP,Nw
York,
890 pp.
pp.
York, 1948,
1948, VIII,
VIII, 890
Deze „Companion"
is een opnieuw
Deze
"Companion" is
opnieuw
bewerkte
aangevulde uitgave van
van
bewerkte en aangevulde
een
boek dat voor
voor het
het eerst
eerst in
in 1941
1941
een boek
verscheen.
bevat vooreerst,
vooreerst, alalverscheen. Het
Het bevat
phabetisch
volphabetisch gerangschikt,
gerangschikt, een
een zo volledig
mogelijk overzicht
hele
ledig mogelijk
overzicht van
van de hele
Amerikaanse
onder de
de
Amerikaanse literatuur,
literatuur, onder
vorm
bio-bibliographische nota's
nota's
vorm van bio-bibliographische
over
schrijvers, samenvattingen
samenvattingen en
en
over schrijvers,
beschrijvingen
belangrijke werwerbeschrijvingen van
van belangrijke
ken,
bepalingen en historische
historische overoverken, bepalingen
zichten
literaire stromingen
stromingen of
of
zichten van
van literaire
genres
allerlei inlichtingen
inlichtingen over
over
genres en allerlei
periodieken,
drukkers, bibliophielen,
bibliophielen,
periodieken, drukkers,
letterkundige
verenigingen enz.
enz. Ook
Ook
letterkundige verenigingen
verengelste
Amerikanen (zoals
T. S.
S.
verengelste Amerikanen
(zoals T.
Eliot)
en vreemde
vreemde schrijvers,
schrijvers, die
die op
op
Eliot) en
één
of andere
andere wijze
wijze kunnen
kunnen in
in ververéén of
band
Ameriband gebracht worden
worden met de Amerikaanse
literatuur (zoals
(zoals Dickens,
Dickens,
kaanse literatuur
door
aan Amerika)
Amerika) kokodoor zijn
zijn bezoek
bezoek aan
men aan
men
aan de
de beurt.
beurt. Het
Het woordje
woordje „li"literatuur"
een zeer
zeer ruime
ruime bebeteratuur"isis in
in een
tekenis genomen,
genomen, zodat ook
ook aan
aan polipolitieke,
wetenschappelijke en philosophilosotieke, wetenschappelijke
phische
wordt gegephische werken
werken een plaats wordt
gund.
Maar de
schrijver heeft zich
zich
gund. Maar
de schrijver
niet
tevredèn gesteld
gesteld met
met een
een overoverniet tevreden
zicht van
van de
de literatuur
literatuur zonder
zonder meer.
meer.
Hij
ook de
de hele
hele sociale
sociale achterachterHij heeft ook
grond
van de
de Amerikaanse
Amerikaanse letterlettergrond van
kunde behandeld.
kunde
behandeld. Zo
komt het
het dan
dan
Zo komt
dat we hier
hier artikels
artikels vinden
vinden over
over cinecinema en
en muziek,
muziek, over
overIndianenstamIndianenstamma
men
jazz, over
over de
de Ku
Ku Klux
Klux Klan
Klan
men en jazz,
en
de Rooms-Katholieke
Rooms-Katholieke Kerk
Kerk in
in
en de
Amerika,
over Wereldoorlogen
Wereldoorlogen II en
en
Amerika, over
Il, over
over Pater
Pater Damiaan
Damiaan en Pater
Pater De
De
II,
Smet S.J
S.J.....
Achteraan in
boek komt
komt dan
dan
Achteraan
in het boek
nog een
een chronologische
chronologische index
index voor,
voor,
nog
waarin literaire
literaire en
en sociale
sociale mijlpalen
mijlpalen
waarin
naast elkaar
elkaar zijn
zijn opgenomen.
opgenomen. Dat
Dat
naast
alles en nog
nog meer
meer vinden
vinden we in
in deze
deze
alles
"Companion". Het
een reuzenreuzen„Companion".
Het moet
moet een
gekost hebben,
hebben, maar het is
is een
een
werk gekost
pracht van een
een boek
boek geworden.
geworden. De
De
pracht
auteurs en
en werken
werken
beoordelingen vvan
an auteurs
zijn eerder
eerder bondig:
bondig: het
het isis klaar,
klaar, dat
dat
zijn
de auteur
auteur minder
minder appreciatie
appreciatie dan
dan
de
informatie beoogde.
beoogde. Dat
ook wel
wel
informatie
Dat was ook
veiligste middel
middel om
om zijn
zijn boek
boek zo
zo
het veiligste
objectief mogelijk
mogelijk te
te houden.
houden. Maar
Maar
objectief
is zo
zo volgepropt
volgepropt met
met wetenwetendit werk is
schap en
en wetenswaardigheden,
wetenswaardigheden, dat
dat
schap
onontbeerlijk is
voor alwie
alwie bebehet onontbeerlijk
is voor
stelt in
in de
deAmerikaanse
Amerikaanse litera,literalang stelt
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an het
tuur.
is, in de
de echte
echte zin
zin vvan
het
tuur. Het
Het is,
anion" voor
woord,
een „comp
"companion"
voor stustuwoord, een
denten
voor gewone
gewone lezers.
lezers.
denten zowel
zowel als voor
Ook
voor onze
onze literatuur
literatuur zou
zou een
een
Ook voor
boek als
als dit
ditbuitengewoon
buitengewoon interesinteresboek
sant zijn.
zijn. Wie
Wie bezit
bezit de
de moed,
moed, de
de tijd
tijd
en de
de kwaliteiten
kwaliteiten om
omzo'n
zo'n„Vademe"Vademedse letterkunde"
cum
bij de Nederlan
Nederlandse
letterkunde"
cum bij
samen
stellen?
samen te stellen?
Maurits Engelborghs
Engelborghs
Maurits
Taalpan
Prof.
Dr Gerlach
Gerlach ROYEN,
ROYEN, TaalpanProf. Dr
optikum.
Het Spectrum,-optikum.-HetSpcrum,
Utrecht-Brussel,
1948, 544
544 pp.,
Utrecht-Brussel, 1948,
geb. ff 17,
50.
17,50.
geb.

Romantiek uit
uit het spellingtouriiooi.
spellingtournooi.
Romantiek
Vecht,
-— Dekker
Dekker en
en van
van de
de V
ècht,
Utrecht-Nijmegen, 1949,
384 pp.,
1949, 384
ff 12,50 en 14,25.
In deze
deze twee
twee verzorgde
verzorgde uitgaven
uitgaven
heeft de
de Utrechtse
Utrechtse hoogleraar
hoogleraar een
een
heeft
aantal
dagblad-artikelen, die
ook
aantal dagblad-artikelen,
die ook
voor belangstellenden
belangstellenden practisch
practisch ononvoor
bereikbaar
geworden, terecht
terecht
bereikbaar waren
waren geworden,
voor een
een bredere
bredere lezerskring
lezerskring behoubehouvoor
den
en tot
tot een
eeninteressant
interessant geheel
geheel
den en
samengevoegd.
In Taalpanopticum
Taalpanopticum bundelt
bundelt hij
hij de
de
and •'verscheverscheartikelen,
die van
van zijn
zijn hhand
artikelen, die
nen in
in Vrijdag,
Vrijdag, Herstel
Herstel en
en Taal
Taal en
en
nen
grepen in
in de
Leven: „onvoorziene
"onvoorziene grepen
de
onoverzienbare
veelheid van taalveronoverzienbare veelheid
taalver-

schijnselen"
, van aard
aard zo
zouiteenlouiteenloschijnselen",
pend, dat
de lezer
lezer zich
zich inderdaad
inderdaad in
in
pend,
dat de
een panopticum
panopticum waant,
hij imimwaant, waar hij
mers alles
nóg wat
wat te
tezien
zienkrijgt.
krijgt.
mers
alles en nog
Syntactische,
historische, dialectidialectiSyntactische, historische,
sche,
grammaticale, volksethymolovolksethymolosche, grammaticale,
gische,
tot lyrische
lyrische en
endramatische
dramatische
gische, tot
taalkwesties sta
staan
hier ten
ten toon
toon met
met
an hier
een
air dat
dat te
tewaarderen
waarderen blijft,
blijft, als
als
een air
men voor
voor ogen
ogen houdt,
houdt, dat
dat deze
deze
men
hoofdstukjes
krantenartikels
gehoofdstukjes als
als kr
antenartikels geschreven zijn.
zijn.
In Romantiek
Romantiek uit het
het spellingtourspellingtournooi vindt men
men de
de documentatie
documentatie vvan
nooi
an
de
strijd, een
een tien
tien jaar
jaar lang in
in de
de
de strijd,
dagbladen
orthographie vvan
dagbladen over
over de orthographic
an
het
het Nederlands
Nederlands gevoerd.
gevoerd. V
Van
deze
an deze
documentatie
de bundelaar
bundelaar zelf:
zelf:
documentatie zegt de
„Ze heeft de
"Ze
de profetiese
profetiese pretentie
pretentie de
de
spelers
bij een volgende
volgende nieuwe
nieuwe spelspelspelers bij
ling in te
te wijden
wijden in
in de
de knepen
knepen vvan
ling
an
het
spellingsspel : in
naam van
van de
de
het spellingsspel:
in naam
kunst en
en de
de kultuur,
kultuur, in
in naam
naam van
van
kunst
de
wetenschap en
het geloof,
geloof, in
in
de wetenschap
en het
naam
ernst en
en de
de gein,
gein, in
in
naam van
van de
de ernst
naam van
van de
de zich
zich bij
bij elke
elkespelling..
spellingnaam
verandering „uiteraard"
"uiteraard" eendere herherhalende historie".
historie" . Ze
heeft dunkt
dunkt
halende
Ze heeft
ons,
bovendien de verdienste,
verdienste, naast
naast
ons, bovendien
veel vaderl
vaderlandse
pietepeuterigheid
veel
andse pietepeuterigheid
ook veel Hollandse
Hollandse secuurheid
secuurheid en
en een
een
brok
brok scherpzinnigheid
scherpzinnigheid aaan
de ververan de
getelheid
te ontrukken.
ontrukken.
getelheid te
T.

KUNST
KUNST EN C
CULTUURLEVEN
ULTUURLEVEN
Marcelle WERBROUCK,
WERBROUCK, „Le
"Le Temple
Temple
Deir el
d'Hatshepsout àà Deir
el Bahari.
Bahari.
(Fondation Egypto-— Brussel (Fondation
Egyptologique Reine Elisabeth) 1949,
XLVIII pl.
pI.
139 pp.,
pp., XLVIII

Mej.
M. Werbrouck
Werbrouck biedt
hier
Mej. M.
biedt ons hier
an
een
mooie synthetische
synthetische studie
studie vvan
een mooie
wat
misschien de
de schoonste
schoonste terntemwat misschien
pel
van het
het Nieuwe
Nieuwe Rijk.
Rijk. De
De terntempel is van
pel te
te Deir
Deir el
elBahari,
Bahari, met
metzijn
zijn protoprotodorische
zeer bijzonbijzondorische zuilen,
zuilen, is
is van zeer
dere aard,
aard, zodat
zodat men
men op
op 't eerste gedere
ge"Maar dat is toch
toch niet
zicht uitroept: „Maar
Egyptisch!" De
De bouw
bouw werd
werd in
in het
het
begin van de
de 18e
18e dynastie
dynastie (rond
(rond 1500
1500
vóor
Chr.) begonnen,
begonnen, en
en hoofdzakehoofdzakevoór Chr.)
lijk door
Senenmoet), de
de
door Senmoet
Senmoet (of Senenmoet),
geniale
architect vvan
koningin HatHatan koningin
geniale architect
sjepsowet,
stand
gebracht. Hij
Hij
and gebracht.
sjepsowet, tot
tot st
staat
midden in
een circus,
circus, aaan
de
an de
staat midden
in een
voet van
van steile
steile 200
200 m
m hoge
hogerotsen.
rotsen.
voet
paste een
eengebouw
gebouwbeter
beterbij
bij zijn
zijn
Nooit paste

omgeving. De horizontale
horizontale lijnen
lijnen vvan
omgeving.
an
de berg, die van
deverscheidene
verscheidenedebrg,iv
an de
terrassen,
de zuiver
zuiverloodrechte
loodrechte
terrassen, en
en de
zuilen
vormen daar
daar een
een architectoarchitectozuilen vormen
nische
wenische symphonie,
symphonic, die
die ons
ons in
in de wereld der
der goden
goden overbrengt.
overbrengt.
reld
Hoe vreemd
vreemd het ook
ook mag
mag schijnen,
schijnen,
Hoe
deze tempel
tempel op
op voldoende
voldoende
nooit werd deze
bekend gemaakt.
een
wijze bekend
wijze
gemaakt. Om
Om er
er een
idee
hebben, moet
om
idee van
van te hebben,
moet men
men --- om
er
maar enkele
enkele te
te noemen
noemen —
- eerst
eerst
er maar
twee boekdelen
twee
boekdelen vvan
de Fransman
Fransman
an de
Mariette raadplegen, voorts de zesMarietdplgn,vosez
of zeven
zeven volumen
volumen van de
de Zwitser
Zwitser Ed.
Ed.
Naville,
die voor
Naville, die
voor het
het „Egypt
"Egypt ExploExploration
Fund" werkte.
werkte. Men
Men bedenke
bedenke
ration Fund"
daarbij,
Egyptologen van de
de
daarbij, dat
dat de
de Egyptologen
laatste eeuw
laatste
eeuw er
er enkel
enkel om
om bezorgd
waren de
de monumenten
monumenten te
te herstellen
herstellen
waren
en
de opschriften
opschriften te
te copiëren;
copiëren; ddan
en de
an
zal men begrijpen, dat de tekeningenzalmenbgrijp,dtken
die
toen gemaakt
gemaakt werden
werden geen
geen
die toen
idee
geven van
van de
idee kunnen
kunnen geven
de artisartls-
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tieke waarde
tieke
waarde van
van het
hetbesprokene.
besprokene.
Ten slotte, deed
Ten
deed de
de Amerikaan
Amerikaan WinWinlock er
ange jaren
lock
er gedurende
gedurende llange
jaren opopzoekingen, en
en het resultaat
zoekingen,
resultaat van
van deze
deze
opgravingen moet
moet men
men in de
opgravingen
de talrijke
talrijke
brochures van The
brochures
The Metropolitan
Metropolitan MuMuseum of Art,
seum
Art, te
te New
NewYork,
York, opzoeken
opzoeken
(van 1929
1929 tot
tot 1935)
1935)..
Men
moet dus
dus Mej.
Mej.Werbrouck,
Werbrouck,
Men moet
die lange
die
lange jaren
jaren te
te Deir
Deir el
el Bahari
Bahari
werkzaam is
is geweest,
werkzaam
geweest, dank
dank zeggen,
zeggen,
dat zij
dat
zij voor
voor ons
ons de
de gehele
geheletempel,
tempel,
zaal na zaal,
zaal, bespreekt
bespreekt en
en ons
ons a.h.w.
a.h.w.
een geleid bezoek
een
bezoek van Deir
Deir el
el Bahari
Bahari
doet medemaken.
medemaken.
Tijdens dit
dit rondleiden
legt zij
Tijdens
rondleiden legt
zij ons
ons
de verschillen
in stijl
stijl uit,
de
verschillen in
uit, w
want
de
ant de
tempel werd
tempel
werd reeds
reeds tijdens
tijdens de twisten
twisten
tussen de
tussen
de koningin
koningin en
en haar
haar neef,
neef,
Thutmosis m,
III, en
Thutmosis
en later
latergedurende
gedurende
de hervorming
de
hervorming van
van Achnaton,
Achnaton, bebeschadigd en
en door
schadigd
door latere
latere koningen
koningen
hersteld.
Zij leert
leert ons ook
Zij
ook tal
tal van
vanbijzonderbijzonderheden aangaande
heden
aangaande de
de rituële
rituële scènes
scènes
kennen, in
in één
één woord,
leert ons
kennen,
woord, leert
ons het
het
monument begrijpen en
en beminnen.
beminnen.
Oorspronkelijkwas
was de bedoeling
Oorspronkelijk
bedoeling
van de
de Egyptologische
Egyptologische Stichting
Stichting het
het
gehele complex van gebouwen,
gebouwen, waarwaarvoor onze Meester J. Capart
Capart een
een hele
hele
reeks foto's
reeks
foto's had
had genomen,
genomen, volledig
volledig
te publiceren,
publiceren, maar
maar de
de moeilijkheden
moeilijkheden
van deze
van
deze tijden
tijden hebben
hebben zulks
zulks belet.
belet.
De 48
De
48 platen,
platen, die
die uitstekend
uitstekend uituitgevoerd zijn
zijn zoals
zoals ook
gevoerd
ook het
het typogratypografisch werk,
werk, geven
geven ons
ons dan
dan enkel
enkel een
een
keus van de
keus
de merkwaardigste
merkwaardigste aspecaspecten van dit
ten
dit monument,
monument, dat
dat zeer
zeer bebelangrijk is
is niet
langrijk
niet alleen
alleen in
in de
de EgypEgyptische
maar ook
ook in
in de
tische Kunst,
Kunst, maar
de gegeschiedenis
schiedenis der
der beschaving,
beschaving, waarvoor
waarvoor
als
als equivalent
equivalent in
in de
de Griekse
Griekse kunst
kunst
slechts het
an genoemd
slechts
het Parthenon
Parthenon k
kan
genoemd
worden.
Al
Al is
is dit
ditwerk
werkdan
danvan
vankleiner
kleiner
formaat dan
formaat
dan „Thebes"
"Thebes" en
en ,,Mem"Memphis"
phis" van
van J.
J. Capart,
Capart, waaraan
waaraan Mej.
Mej.
Werbrouck
Werbrouck trouwens
trouwens medegewerkt
medegewerkt
heeft, toch
toch kunnen
kunnen wij
wij het
het eenzelfde
eenzelfde
belangstelling
belangstelling vanwege
vanwege het
het intellecintellectuele
als te
tuele publiek
publiek voorspellen,
voorspellen, als
te
beurt
beurt is
is gevallen
gevallenaan
aanvoornoemde
voornoemde
wetenschappelijke
wetenschappelijke vulgarisatiewervulgarisatiewerken.
Zowel
de student,
Zowel de
student, of de
de toerist
toerist die
die
een praktische gids zoekt,
zoekt, als
als degene
degene
die
die thuis
thuis blijft
blijft en
en de
de kunst
kunst in
in deze
deze
tempel
tempel van
van uit
uit zijn
zijn clubzetel
clubzetel wenst
wenst
te leren
leren waarderen,
waarderen, zal met
met dit
dit werk
werlC
ingenomen zijn.
zijn.
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Dat het in
in een
een prachtige,
prachtige, vloeiende
vloeiende
taal geschreven
geschreven werd,
werd, zonder
zonder ooit
ooit de
de
gedachte
les in
in kunstgekunstgegedachte aan
aan een
een les
schiedenis
doen oprijzen,
oprijzen, is
nog
schiedenis te
te doen
is nog
een
van
werk,
een van de verdiensten v
an dit werk,
dat
de Vlaamse
Vlaamse lezers
lezers
dat wij
wij graag
graag aan de
aanbevelen.
C.
C. de
de Wit

Dr
Hélène NOLTHENIUS,
NOLTHENIUS, EroIca.
Eroica.
Dr Hélène
Het leven van Ludwig
Ludwig vvan
Beetan Beethoven.
van de
de SonatineSonatinehoven. Deel
Deel II van
reeks: Levens
Levens van
vanberoemde
beroemde
componisten
aan jonge
jonge
componisten verteld
verteld aan
mensen,
redactie vvan
mensen, onder
onder redactie
an
Wouter Paap. - Uitg. Neder-WouterPap.-UigNd
land's
Boekhuis, Tilburg,
Tilburg, 1949,
1949,
land's Boekhuis,
5,75, Gecart.
Gecart.
192
blz., Geb.
Geb. ff 5,75,
192 blz.,
ff 4,75.
Wil!.
KORTEKAAS, Het
Het wonderkind
wonderkind
Will. KORTEKAAS,
van Salzburg.
van
SaIzburg. Het
Het leven van
Wolffgang
Amadeus Mozart.
Mozart.
Wolffgang Amadeus
Deel II van
van de
de Sonatinereeks.
Sonatinereeks.- Uitg. Nederlands Boekhuis,
TilBoekhuis, Tilburg,
1949, 191
191 pp.,
pp., Geb. f 5,75,
5,75,
burg, 1949,
Gecart. ff 4,75.
Met
deze twee
tweecomponisten-biocomponisten-bioMet deze
grafieën
een nieuw
nieuw type in
in de
de
grafieën heeft
heeft een
Nederlandse boekenwereld
boekenwereld zijn
zijn intreintrede gedaan. Eigenlijk 't
't ei
ei van
vanColumColumbus!
ons lland
reeds
bus ! Er
Er bestonden
bestonden in
in ons
and reeds
biografieën
jeugd maar
maar nog
nog
biografieën voor
voor de
de jeugd
niet
componisten. De
De verdienste
verdienste
niet van componisten.
van beide
beide boeken
boeken is,
is, dat
dat de
de levenslevensloop der behandelde
behandelde componisten met
levendige ffantasie
levendige
omweven aan het
het
antasie omweven
geheugen
jeugdige lezers
lezers wordt
wordt
geheugen van jeugdige
toevertrouwd, terwijl
deze franfrantoevertrouwd,
terwijl toch deze
je streng
streng geconcentreerd
geconcentreerd blijft
blijft om
om de
de
historische feiten,
door de
de auauhistorische
feiten, die
die door
vrij grondig
grondig zijn
zijnbestudeerd.
bestudeerd.
teurs vrij
Vooral het boek
boek over
over Beethoven
Beethoven is
is
Vooral
geschreven met
die
geschreven
met frisse
frisse ffantasie
antasie die
altijd "niveau"
eenaltijd
„niveau" houdt.
houdt. Deel
Deel 22 is eenvoudig van stijl
stijl door
door veelvuldige
veelvuldige toetoepassing van enkelvoudige
enkelvoudige zinnen,
zinnen, die
die
een kind
kind in
in zich
zichkan
kanopnemen;
opnemen;
zelfs een
daarom vallen
citaten uit
uit oude
oude
daarom
vallen de
de citaten
dagbladen enigszins
enigszins uit
uit
Nederlandse dagbladen
toon.
de toon.
Tot de
de kleine
kleine vergissingen
vergissingenbehoren
behoren
deel 1:
1: het
het verhaaltje
verhaaltje over
overGoethe
Goethe
in deel
Beethoven in Teplitz
Teplitz (pag.
(pag. 121),
121),
en Beethoven
ontleend moet
moet zijn
zijn aaan
een onondat ontleend
an een
echte
echte brief
brief van
van Beethoven
Beethoven aan
aan BetBettina Brentano;
Brentano; in
in deel
deel 2:
2: de
de vertalinvertalingen
gen van
van de
de toonsoort
toonsoort Bes
Bes uit
uit het
het
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Duits. Het
Het Duitse
Duits.
Duitse B
B als
alstoonsoort
toonsoort
heet bij
bij ons
ons Bes,
heet
Bes, niet
niet B
B zoals
zoals de
de
auteur blijkbaar
blijkbaar meent.
meent.
J.
C.
J. C.
E. H. KOREV
KOREVAAR-HESSELING,
E.
AAR-HESSELING, De
Madonna In
in de beeldende Kunst.
Madonna
Toorts, Heemstede,
-- De
De Toorts,
Heemstede, 1949,
1949,
136 afbeeldingen.
223 pp., 136
afbeeldingen.
Vanaf de
de vroegste tijden
Vanaf
tijden tot
tot heden
heden
heeft de
heeft
de Moeder
Moeder Gods
Gods een
een dominedominerende plaats
plaats ingenomen
in het werk
rende
ingenomen in
werk
der grote
der
grote kunstenaars
kunstenaars en zeer
zeer vaak
vaak
inspireerde zij
zij hen
hen tot de
inspireerde
de schoonste
schoonste
schilderstukken en
en beeldhouwwerken.
beeldhouwwerken.
Het spreekt vanzelf dat
dat niet
niet alleen
alleen
de persoonlijkheid
van deze
de
persoonlijkheid van
deze artisten
artisten
uit hun
hun werk
werk naar
naar voren
voren komt
komt:: ook
ook
de sfeer en
de
en de
de mentaliteit
mentaliteit van
van de
de peperiode waarin
waarin het
het ontstond
riode
ontstond gaf er
er een
een
speciaal accent aan.
speciaal
aan.
Het is -- ook
voor
Het
ook
voorniet-kunsthisniet-kunsthistorici -- interessant
torici
interessantdedeontwikkeontwikkeling te
te volgen
volgenvan
vande
deMadonna-voorMadonna-voorstelling doorheen
de eeuwen
stelling
doorheen de
eeuwen en
en de
de
visie der
der verschillende
verschillende kunstenaars
kunstenaars
visie
uit de
de zo
zo andere
andere tijdsperioden
tijdsperioden op
op dit
dit
eendere onderwerp:
de Madonna
eendere
onderwerp: de
Madonna te
te
leren kennen.
kennen.
Hoe heel anders
Hoe
anders werd
werd aan
aan de
de MoeMoeder Gods
Gods gestalte gegeven
der
gegeven in
in de
de oudoudchristelijke kunst,
kunst, in
christelijke
in de
demiddeleeumiddeleeuwen, de
wen,
de renaissance-tijd,
renaissance-tijd, barok
barok en
en
moderne kunst!
In dit rijke
rijke boek
boek van
van mevrouw
mevrouw KoKorevaar-Hesseling vindt
vindt de lezer
revaar-Hesseling
lezer over
over
elke dezer
angrijke cultuurperioelke
dezer bel
belangrijke
cultuurperioden een
den
een beknopte
beknopte kunstgeschiedenis
kunstgeschiedenis
rond de
rond
de Madonna-figuur,
Madonna-figuur, terwijl
terwijl hij
hij
vele
vele vruchten
vruchten van
van Haar
Haar inspiratie
inspiratie
bewonderen
kan via de 136
bewonderen kan
136 goede
goede afafbeeldingen.
E. W.
beeldingen.
E. W.

Jos.
Jos. de
de KLERK,
KLERK, Uit
Uit de
de Schatkamer
Schatkamer
der Oud-Nederlandse
Oud-Nederlandse Polyphonie.
Polyphonie.
Eerste
Eerste deel,
deel, Met
Met zeven
zeven volledig
volledig
uitgewerkte muziekvoorbeelden.
muziekvoorbeelden.
- Intern.
Muziekuitgeverij
Intern.
Muziekuitgeverij
„Harmonia-uitgave",
"Harmonia-uitgave", HilversumHilversumHolland,
1949, 96
Holland, 1949,
96 pp.
pp.
Deze kleine
kleine studie
studie is
is een
een juweeltje.
juweeltje.
Het
Het is
is er
er de
deschrijver
schrijver om
om te
te doen
doen
de
de meesterwerken
meesterwerken vvan
de oud-Neoud-Nean de
derlandse
polyphonie voor
voor m
derlandse polyphonie
manan
nen- en gemengde koren en ook voor-ne gmndekor n vor
kleine
ankelijk te
kleine ensembles
ensembles toeg
toegankelijk
te
maken.
maken. Niet alleen
alleen brengt
brengt hij
hij zeven
zeven

representatieve
de
representatieve koorwerken
koorwerken uit
uit de
15e
eeuw in
inmodern
modern notenschrift
notenschrift
15e eeuw
over,
over, maar
maar hij
hij plaatst
plaatst ook deze geestelijke
wereldlijke ch
chansons
telijke en wereldlijke
ansons in
in het
vereiste
kultuur-historische kader.
kader.
vereiste kultuur-historische
Het
beste wat
wat de
de musicologie
musicologie ons
ons
Het beste
over
de 15e
15e eeuwse
eeuwse Nederlandse
Nederlandse popoover de
lyphonie
vertellen heeft
heeft wordt
wordt
lyphonie te.
te vertellen
hier
op een even
even bevattelijke
bevattelijke als wewehier op
tenschappelijk
verantwoorde wijze
wijze
tenschappelijk verantwoorde
Inmedegedeeld.
medegedeeld. De
De wenken
wenken voor
voor de interpretatie,
de klank
klank
terpretatie, de
de uitspraak en de
alsmede
juiste analyse
analyse van
van ieder
ieder
alsmede de
de juiste
koorwerk,
onze dirigendirigenkoorwerk, stellen thans onze
ten
in staat
staat om
om op
op een
een uiterst
uiterst ververten in
zorgde
getrouwe wijze
wijze onze
onze mumuzorgde en
en getrouwe
ziek
die eeuwen
eeuwen geleden
geleden Europa
Europa bebeziek die
heerste,
te doen
doen leven.
leven.
heerste, weer
weer te
Vandenbunder
A. Vandenbunder
Louis
PIERARD, PIerre
Paulus. —
Louis PIERARD,
Pierre Paulus.
15 pp.,
15
pp., 26 buitentekstplaten,
waarvan één
waarvan
één in kleur,
18
kleur, 24,5
24,5 xx 18
cm.

Maurice
ROELANTS, Edgard
Edgard TytTytMaurice ROELANTS,
gat. - 13 pp., 26
buitentekst26 buitentekst
platen, waarvan
één in kleur,-platen,
waarvan één
24,5
18 cm.
24,5 xx 18
Monographieën
over Belgische
Monographieën over
Kunst, 2e reeks. Voor het MiniMinisterie van Openbaar Onderwijs,
Onderwijs,
per
De Sikkel, Antwerpen,
Antwerpen, z.j.,
z.j., per
deel Fr. 60.
-

Met
lyrisch enthousiasme
enthousiasme ververMet een lyrisch
heerlijkt
van de
de
heerlijkt L.
L. Piérard
Piérard het werk van
Waalse
Paulus, de
de uituitWaalse schilder
schilder P.
P. Paulus,
beelder
de nederigen
nederigen uit de
de kokobeelder van
van de
lenstreek, met al
al hun
hun eenvoud
eenvoud maar
maar
lenstreek,
ook met
met hun
hun pathetische
pathetische grootheid,
grootheid,
ook
wat zijn
zijn werk
werk menigmaal
menigmaal aan
aan de
de
wat
plastiek. van
van Meunier
Meunier doet
doet herinherinplastiek
neren.
Maur. Roelants
zijn beste
beste
Maur.
Roelants gebruikt zijn
talent,
talent, om
om ons
ons inindede„kinderlijke"
"kinderlijke"
maar daarom
daarom nog
altijd gemakgemakmaar
nog niet altijd
kelijk te begrijpen
begrijpen kunst
kunst van
van Ed.
Ed.
kelijk
in te
te wijden.
wijden. Hij
Hij slaagt
slaagt er
erin,
in,
Tytgat in
ons het
het werk
werk van
van deze
deze schilder
schilder te
te
ons
leren bekijken
bekijken met
diens eigen
eigen ververleren
met diens
rukte, „nooit
"nooit verflauwde
verflauwde bewondebewonderukte,
voor die
die paradijsattributen"
paradijsattributen" van
van
ring voor
kermissen, mallemolens
mallemolens en
en foorwafoorwakermissen,
gens, of
of voor
voor de
dewonderbare
wonderbare wereld
wereld
gens,
die aan
aan het
het raam
raam van
van onze
onze kamer
kamer
die
voorbijtrekt. Enkele der
der reproducties
reproducties
voorbijtrekt.
maken deze monografie
monografie minder
minder gegemaken
voorschoolbibliotheken.
schoolbibliotheken.
schikt voor
Deblaere
A. Deblaere
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SOCIOLOGIE
ECONOMIE
SOCIOLOGIE EN
EN ECONOMIE
J. VERSTRAELEN,
Inleiding tot
tot de
J.
VERSTRAELEN, Inleiding
Geschiedenis van
van de
Geschiedenis
de ArbeidersArbeidersbeweging. Sociaal-Economische
bewegJng.
Sociaal-Economische
Studiën,Dl
Dl5.
5. -- A.C.V.,
Studiën,
A.e.V., Brussel,
Brussel,
1949, 200
200 pp.,
pp., Fr.
Fr. 50.
1949,
50.
De voornaamste
De
voornaamste verdienste
verdienste van
van
deze Inleiding
Inleiding bestaat
bestaat hierin
deze
hierin dat ze
ze
ons niet
ons
niet enkel
enkel de
de„onverdiende
"onverdiende elellende" van
van de
in de
lende"
de arbeidersstand
arbeidersstand in
de
vorige eeuw
vorige
eeuw beschrijft
beschrijft maar
maar ons
ons tetevens de
er van,
van, nl.
vens
de achtergrond
achtergrond er
nl. de
de
industriële omwenteling
omwenteling en de
industriële
de matematerialistische liberale mentaliteit
rialistische
mentaliteit waarwaarin ze voltrokken
in
voltrokken werd,
werd, in
in zijn
zijn schrille
schrille
werkelijkheid voorhoudt.
werkelijkheid
voorhoudt. Daardoor
Daardoor
an
geeft zij
geeft
zij ons
ons een
een volledig
volledig beeld
beeld vvan
hetgeen wij noemen mogen:
mogen: de
de zwarzwar- hetgnwijom
te eeuw
te
eeuw van
van de
dearbeidersstand
arbeidersstand en
en
maakt zij
zij het
het ons
maakt
ons mogelijk
mogelijk vast
vast te
te
stellen wie
stellen
wie moet
moetverantwoordelijk
verantwoordelijk
gesteld worden
gesteld
worden voor
voor de
de toenmalige
toenmalige
misstanden.
K. du
K.
du Bois

L'Entreprise et
et son
L'Entreprise
son destin:
destin: rapports
préparés par
par J. BOONEN,
préparés
BOONEN, Jean
Jean
LANNOYE, Jacques
LANNOYE,
Jacques LOHEST,
LOHEST,
Pierre
Pierre LOUVEAUX,
LOUVEAUX, Jean
Jean MIMICHIELS.
CHIELS. - - Association
Association des
des PaPatrons
trons et
et Ingënieurs
Ingénieurs Catholiques
Catholiques
de Belgique,
j., 137
de
Belgique, Bruxelles,
Bruxelles, z.z.j.,
137
pp.,
pp., Fr.
Fr. 35.
35.
Het
Het vraagstuk
vraagstuk van
van de
destructuurstructuurhervormingen,
en in
in de
de eerste
hervormingen, en
eerste plaats
plaats
van de
de medezeggenschap
medezeggenschap der
der werkwerknemers
nemers in de
de onderneming,
onderneming, staat in
in
het middelpunt
middelpunt van de
de belangstelling
belangstelling
der christelijke
christelijke werkgevers.
werkgevers. Hun
Hun ororganisatie bestudeerde
bestudeerde het
het en
en de
de „Re"Regionale
gionale de
de Bruxelles"
Bruxelles" biedt
biedt ons
ons hier
hier
de
de tekst
tekst aan
aan van
van een
een„Rapport
"Rapport sur
sur
les relations
relations industrielles
industrielles en
en studies
studies
over L'Entreprise,
L'Entreprise, Communauté
Communauté du
du
travail, Le
Le sort
sort du
duprofit,
profit,L'Autorité
L'Autorité
dans l'entreprise,
l',entreprise, Economie
Economie de
de marmarché ou
ou économie
économie de
decommandement,
commandement,
die zij
zij verleden
verleden jaar
jaarbespraken.
bespraken.
Men
zal ze
angstelling leMen zal
ze met
met bel
belangstelling
lezen.
zen. Wij
Wij hadden
hadden echter
echter een
een nauwnauwkeuriger
keuriger bepaling
bepaling gewenst
gewenst van
van het
het
ingenomen
ingenomen standpunt.
standpunt. De
De opstellers
opstellers
blijven
wel eens
blijven wel
eens weifelend
weifelend waar
waar het
het
gaat
an het
gaat om
om de
de kern
kern vvan
het vraagstuk.
vraagstuk.
Een
Een paar
paar opmerkingen
opmerkingen over
over de
de houhouding
ding van
van de
de werknemers
werknemers en
en van
van hun
hun
org
anisaties laten
organisaties
laten uitkomen
uitkomen dat
dat men
men

tracht
elkanders standpunt
begrijtracht elkanders
standpunt te begrijpen
benaderen, maar
pen en
en te benaderen,
maar dat
dat niettemin
de tegenstellingen
tegenstellingen blijven
blijven bebetemin de
staan.
staan.
K.
K. du
du Bois
Prof.
e. van
van GESTEL, O.P., InProf. Dr
Dr C.
Inleiding tot
de sociale leer
der
tot de
leer der
Kerk. - 't
't Groeit.
Groeit, Antwerpen,
H. Nelissen,
Bilthoven, 1949,
1949, 96
96
Nelissen, Bilthoven,
pp.,
Fr. 42.
42.
pp., Fr.
-

Pater
Van
Gestel biedt
biedt ons
ons hier
hier
Pater V
an Gestel
een
de volle
volle zin
zin van
van
een Inleiding
Inleiding aan
aan in
in de
dat
woord: : hij
nl. waarom
waarom
dat woord
hij leert
leert ons nl.
de
Kerk zich met
met het
het maatschapmaatschapde H.
H. Kerk
pelijk
wat,
pelijk vraagstuk
vraagstuk moet inlaten en wat,
uit dat vraagstuk,
vraagstuk, het
het onderwerp
onderwerp zal
uitmaken
hare lering.
lering. Daarna
Daarna
uitmaken van
van hare
handelt
over de wijze
wijze waarop
waarop ze
ze
handelt hij
hij over
ons
die lering
lering meestal
meestal meedeelt,
meedeelt, nl.
nl.
ons die
door
hij uitvoerig
uitvoerig
door encyclieken,
encyclieken, en
en zet hij
uiteen wat
wat noodzakelijk
noodzakelijk isis tot
een
tot een
juiste interpretatie
interpretatie van
die pausepausejuiste
van die
lijke
documenten. Die
Die interpretatie
interpretatie
lijke documenten.
zal
ons de
de ware
ware toedracht
toedracht doen
doen bebezal ons
seffen
van hetgeen
hetgeen de
deencyclieken
encyclieken
seffen van
ons voorhouden
voorhouden en
helpen er uit
uit
ons
en ons
ons helpen
af
te leiden
leiden wat
watzij
zijons
onswerkelijk
werkelijk
af te
opleggen,
aanraden of
of verbieden
verbieden
opleggen, aanraden
aangaande
optreden op
op maatmaataangaande ons
ons optreden
schappelijk gebied.
bedoeling van
van
schappelijk
gebied. De bedoeling
de schrijver
schrijver is voorzeker
voorzeker niet de
de bebede
tekenis van
van de
de encyclieken
encyclieken te
te miniminitekenis
maliseren, maar
maar elk
elk eenzijdig
eenzijdig interintermaliseren,
preteren en....
aanwenden er
er van
van
preteren
en .... aanwenden
voorkomen. Door
Door een
een kernachtige
kernachtige
te voorkomen.
en duidelijke
duidelijke uiteenzetting
uiteenzetting van
het
en
van het
dat hij
hij behandelt,
behandelt,
moeilijk onderwerp dat
heeft P.
P. van
van Gestel
Gestel ten
tenvolle
vollezijn
zijndoel
doel
bereikt en
en is hij
hij voor
voor ons
ons een
een veilige
veilige
bereikt
bij het
het bewandelen
bewandelen van
van een
een pad
pad
gids bij
waarvan wel
wel eens
eensde
demoeilijkheden
moeilijkheden
waarvan
voldoende beseft
beseft worden.
worden.
niet voldoende
K. du
du Bois
Bois
K.
Wilh. ROEPKE,
ROEPKE, Civitas
Civitas Humana.
Wilh.
Vert. uit
uit het
het Duits.
Duits. - Elsevier,
Elsevier,
Vert.
Amsterdam-Brussel,
1949, XIXIAmsterdamBrussel, 1949,
337 pp.,
pp., Fr.
Fr. 179.
179.
337
In zijn
zijn merkwaardig
merkwaardig boek
boek „Civitas
"Civitas
In
humana" komt
Prof. Dr
Dr W.
W. RSpke,
Röpke,
humana"
komt Prof.
Geneefse hoogleraar
hoogleraar in
in de
de staatstaatde Geneefse
huishoudkunde, op
de „uithol"uitholhuishoudkunde,
op tegen de
ling" van
van de
demenselijke
menselijkepersoonlijkpersoonlijkling"
heid en
en bindt
bindt hij
hij de
de strijd
strijd aan
aan tegen
tegen
heid
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ordening van het
het ecoecode dogmatische ordening
nomisch leven.
leven.
nomisch
elementen uit
uitzijn
zijncultuurdiacultuurdiaAls elementen
:vermelden wij
wij vooral
vooral de
de dwaaldwaalgnose vermelden
wegen van
van het
hetrationalisme,
rationalisme, de
de
wegen
staatsstructuur met
haar tegentegenstaatsstructuur
met haar
wichten, het probleem
probleem van de
de massa
massa
wichten,
proletarisatie. Om
Om sociologische
sociologische
en de proletarisatie.
en om
om strict
stricteconomische
economische redenen
redenen
en
veroordeelt hij
zowel de
de jungle
jungle ecoecoveroordeelt
hij zowel
nomie van
van het
het liberalisme
liberalisme als
als de
de
nomie
commando economie
economie van
van het
het colleccolleccommando
geen van
van beide
beide kan
kan de
de
tivisme, want geen
tivisme,
middelgrote bedrijven
bedrijven in
stand houhoumiddelgrote
in stand
den, de agrarische kern
kern van
van de
de maatmaatden,
schappij bewaren,
bewaren, de
de conjunctuurbeconjunctuurbeschappij
we~ngen uitschakelen
uitschakelen of
of verzachverzachwegingen

ten,
ten, de
de internationale
internationale economie
economie op
op
vreedzame
vreedzame wijze
wijze ordenen.
ordenen. Alleen
Alleen de
de
„derde
weg" kan een
"derde weg"
een politieke,
politieke, jurijuridische
dische en
en economische
economische structuur
structuur uituitbouwen waarin
waarin de
defundamentele
fundamentele
bouwen
menselijke
menselijke vrijheden
vrijheden gewaarborgd
gewaarborgd
blijven
blijven en de
denoodzakelijke
noodzakelijke maatmaatschappelijke
schappelijke ordening
ordening gerealiseerd
gerealiseerd
wordt.
Graag
we aangetoond
Graag hadden
hadden we
aangetoond gezien welke
welke krachten
krachten uit
uit de
de vrije
vrije
zien
markteconomie voortdurend
voortdurend streven
streven
markteconomie
naar
naar een
een monopolistische
monopolistische structuur
structuur
en met
met welke
welke„institutionele"
"institutionele"middemiddelen de
de gemeenschap
gemeenschap het
het vrije
vrije marktmarktmechanisme
mechanisme steeds weer
weer zal
zal redden.
redden.
J.
:1. de
de Mey
Mey

GESCHIEDENIS

Prof. Dr
Dr J.:1.VERSCHUEREN,
VERSCHUEREN, S.J.
S.:1.
Prof.
Algemene historische
hIstorische Atlas
Atlas voor
voor
Algemene
staatkundige,
economische en
en
staatkundige, economische
culturele geschiedenis.
geschiedenis. Tweede
Tweede
culturele
herziene en bijgewerkte
bijgewerkte druk.
druk. —
herziene
Turnhout, 1949,
1949, VII Brepols, Turnhout,
Brepols,
78 pp. (kaarten) - 22 pp (re—78p .(ka rten)—2 p (register),
Fr. 175,
175, gecargecargister) , ingen. Fr.
tonn.
200.
tonn. F. 200.
In
deze historische
historische atlas zijn
zijn een
een
In deze
250 kaarten opgenomen
opgenomen van af
af OudOud250
Egypte
en Babylonië
Babylonii! tot
tot Europa
Europa na
na
Egypte en
de
tweede wereldoorlog
wereldoorlog (1948).
(1948). Zo
Zo
de tweede
krijgen
en Nederl
Nederland
steeds
and -— steeds
krijgen Belgii!
België en
samen
behandeld -— 21
kaarten (pp.
(pp.
samen behandeld
21 kaarten
(pp. 33-36)
33-36),,
41-46),
41-46) , Frankrijk
Frankrijk 12
12 (pp.
Duitsland
(pp. 37-40).
37-40).
Duitsland eveneens
eveneens 12
12 (pp.
De kaarten
kaarten zijn
zijn fijn
fijn afgewerkt en
en de
de
kleuren
zorg gekozen;
gekozen; onderaan
onderaan
kleuren met zorg
elke
bladzijde staat een
eengedrongen
gedrongen
elke bladzijde
an
historisch commentaar,
commentaar, en achtera
achteraan
de atlas geeft een uitvoerig registerdeatlsgfnuivorest
van 110
110 lange
lange kolommen
kolommen alle
alle eigeneigennamen
op.
namen op.
Slechts
wens voor
voor de
de volgende
volgende
Slechts één wens
druk.
kaarten niet
systedruk. Indien
Indien de
de kaarten
niet systematisch,
per land,
land, geordend
geordend
matisch, d.i.
d.i. per
waren,
maar strict
strictchronologisch,
chronologisch,
waren, maar
zou
de bruikbaarheid
bruikbaarheid vvan
de atlas
atlas
an de
zou de
nog
aanmerkelijk verhoogd
verhoogd zijn.
zijn.
nog aanmerkelijk
Want met
met uitzondering
uitzondering van
vandede'
na' nationale
geschiedenis beh
behandelt
de
andelt de
tionale geschiedenis
professor
leraar in
in de
de geschiegeschieprofessor en
en de leraar
denis
historie v
van
één land
an één
denis zelden
zelden de
de historie
de
door; hij
hij verlangt ddan
an ook
de eeuwen door;
de
kaarten v
van
alle landen
landen in
in een
een
an alle
de kaarten
bepaalde
vinden.
bepaalde tijd
tijd bij
bij elkaar te vinden.
de aardrijkskundige
aardrijkskundige atlas
atlas
Zoals
Zoals de
van dezelfde
dezelfde auteur
auteur voor
voor de
de aardaardrijkskunde
deze historische
historische atlas
atlas
rijkskunde is
is deze

voor
voor alle
alle geschiedenisonderricht
geschiedenisonderricht van
van
het
en zelfs
het middelbaar
middelbaar en
zelfs hoger
hoger ononderwijs een uitstekend
uitstekendhulpmiddel.
hulpmiddel.
derwijs
M.
M. Dierickx
Diericloc
Christopher DAWSON,
Christopher
DAWSON, Vooruitgang
Religie. Een
en Religie.
Een historisch
historisch Onderzoek.
het Engels
derzoek. Uit
Uit het
Engels ververdoor Dan.
taald door
Dan. Houtman. -—
& Ward,
Ward, Brussel; De KoeKoeSheed &
1948, 224
pel, Nijmegen, 1948,
224 pp.,
pp., ingen. Fr. 80, geb. Fr. 105.
Onder de
de hedendaagse
Onder
hedendaagse kultuurhiskultuurhistorici staat
torici
staat de
de Engelse
Engelsehoogleraar
hoogleraar
en katholieke
en
katholieke bekeerling
bekeerling Chr.
Chr. DawDawson geheel
geheel vooraan.
vooraan. Zijn
Zijn meesterlijke
meesterlijke
studie „Progress
and Religion",
studie
"Progress and
Religion", die
die
voor
eerst verscheen
verscheen in
in 1929
1929 en
en
voor het eerst
sindsdien
herhaaldelijk werd
hersindsdien herhaaldelijk
werd herdrukt en
drukt
en in
in verscheiden
verscheiden talen
talen ververtaald, getuigt
getuigt van
taald,
van zijn
zijn scherp
scherp en
en
juist inzicht
inzicht in
in het
hetkultuurprobleem.
kultuurprobleem.
In een
In
een eerste
eerste deel
deel toont
toont hij
hij hoe
hoe de
de
vooruitgangsgedachte in
in de
vooruitgangsgedachte
de XVIIIe
XVme
en de
en
de XIXe
XIXe eeuw
eeuw voor
voor velen
velen een
een
mythe en zelfs
mythe
zelfs een
een religie
religiegeworden
geworden
was, maar
was,
maar hoe
hoe ze
ze de
degekoesterde
gekoesterde
verwachtingen heeft
heeft beschaamd
verwachtingen
beschaamd en
en
de hedendaagse
de
hedendaagse mens
mens onbevredigd
onbevredigd
laat. Het tweede
laat.
tweede deel
deel is
is gewijd
gewijd aan
aan
de godsdienstige
factor. De
de
godsdienstige factor.
De religie
religie
leidde de
de primitieve
leidde
primitieve volkeren
volkeren in hun
hun
schuchter opgaan
opgaan naar
naar een
schuchter
een beschabeschaving, en
ving,
en blijft
blijft ook
ooknatuurnoodwennatuurnoodwendig verbonden
met alle
alle echte
dig
verbonden met
echte kulkultuur. Het
tuur.
Het Christendom
Christendom redde
redde het
het
Westen
een wegzinken
wegzinken in
het
Westen van
van een
in het
barbarendomtoen
toen de
de oude
barbarendom
oude wereld
wereld
onderging, en
en schonk
onderging,
schonk Europa
Europa een
een
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harmonische synthese
synthese van
van religie en
harmonische
en
wetenschap, van natuur
wetenschap,
natuur en
en bovennabovennatuur. Dan ontleedt
tuur.
ontleedt de
de grote
grote denker
denker
het proces
an de
het
proces v
van
de secularisatie
secularisatie van
van
onze christelijke
kultuur en
en hier
onze
christelijke kultuur
hier is
is
hij werkelijk
hij
werkelijk ongeëvenaard.
ongeëvenaard. Wij
Wij kenkennen geen
die van
van uit de
nen
geen denker
denker die
de gegeschiedenis zo
zo een dieptekijk
schiedenis
dieptekijk geeft op
op
de hedendaagse
an onze
de
hedendaagse malaise
malaise v
van
onze
gelaiciseerde kultuur.
gelaîciseerde
kultuur.
M.
M. Dierickx
A. M.
A.
M. JACQUIN
JACQtnN O.P.,
O.P., Histoire
mstoire de
de
1'Eglise. Tome
l'Egllse.
Tome I.I. L'Antiquité
L' Antiquité
chrétienne,1929;
1929; Tome
Tome IT.
II. Le
chrétienne,
Le
haut Moyen
baut
Moyen Age,
Age, 1936;
1936; Tome
Tome
III. La Chrétienté,
m.
Chrétienté, 1948.
1948. —
- DesDesclée De
clée
De Brouwer,
Brouwer, Parijs,
Parijs, XVIXVI698, 683
698,
683 en 1038
1038 pp.
pp.
Dit werk
Dit
werk is
is heel
heel wat
watuitvoeriger
uitvoeriger
dan
Geschiedenis der Kerk
Kerk onder
onder
dan de Geschiedenis
redactie van
van de
de Plinval
Plinval en
en Pittet
Pittet (zie
redactie
(zie
K.C.T. Streven,
Streven, IT,
II, pp.
pp. 650-653)
650-653):: het
het
K.C.T.
an de
eerste deel
deel gaat
gaat tot aaan
eerste
de invallen
invallen
an
der Barbaren,
het tweede
tweede tot
tot aaan
der
Barbaren, het
anKareldGot,h a
Karel de Grote, het derde tot aan
het einde van de InvestituurstrijdhetindvaIsurtijd
an
(1122).
auteur, ereprofessor
ereprofessOi" vvan
(1122) . De
De auteur,
an Freiburg
de universiteit van
Freiburg in
indeunivrst
Zwitserland, wil
wil niet
Zwitserland,
niet een
een handboek
handboek
schrijven,maar
maar hij
hij richt
richt zich
schrijven,
zich „au
"au
grand public
public catholique,
catholique, surtout aux
aux
aux prêtres
prêtres du
du miniminijeunes gens et aux
stère qui
stère
qui cherchent
cherchent une
une Histoire
Histoire de
de
1'Eglise, suffisamment
l'Egllse,
suffisamment informée
informée et
et
d'une lecture
lecture aisée"
d'une
aisée" (I,
(I, p.
p. XV)
XV).. Hij
Hij
is hierin
hierin ook
ook geslaagd.
geslaagd. Doordat
Doordat het
het
an één
hele
werk vvan
één schrijver
schrijver komt,
komt,
hele werk
is het
het uit
uit één
één stuk
stuk en
ensterk
sterkgecongeconcipieerd. Terecht
Terecht volgt de
de auteur
auteur niet
niet
cipieerd.
de strict
strict chronologische
chronologische orde,
orde, maar
maar
beschrijft
in elk hoofdstuk
beschrijft in
hoofdstuk een
een gegesloten
sloten geheel,
geheel, zoals
zoals b.v.
b.V. het
het klooskloosterleven
in de
terleven in
de eerste
eerste vier
viereeuwen,
eeuwen,
de H.
de
H. Joannes
Joannes Chrysostomus,
Chrysostomus, de
de
se Kerk,
Spaanse
Kerk, de missies in
in het
het OosOosSpaan
ten,
ten, het
het Monothelisme,
Monothelisme, Photius,
Photius, het
het
Byzantijns
Byzantijns Schisma,
Schisma, de eerste
eerste KruisKruisandelt
tocht,
tocht, enz.
enz. In
In aanhangsels
aanhangsels beh
behandelt
angrijke detailkwesties
hij enige
enige bel
belangrijke
detailkwesties
hij
als de
de komst
komst van
van Petrus
Petrus te
te Rome
Rome
als
an Clovis
(I, pp.
pp. 61-67), het
het doopsel
doopsel vvan
Clovis
(I,
329-333), de
de pausin
pausin Johanna
Johanna
(IT, pp.
pp. 329-333),
(II,
(m, pp.
pp. 231-235)
231-235). . Voegen
Voegen wij
wij hier
hier
(III,
nog aan
aan toe,
toe, dat
dat een
een of
oftwee
tweeonderondertitels op
op elke
elke bladzijde
bladzijde het
het lezen
lezenververgemakkelen,
en dat
dat achter
gemakkelen, en
achter elk
elk deel
deel
een personenpersonen- en plaatsenregister
plaatsenregister en
en
een alfabetische
alfabetische tafel
tafel der
dervoornaamvoornaaman
ste onderwerpen
onderwerpen zijn
zijn ingelast,
ingelast, ddan
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zal men
men begrijpen,
begrijpen, dat deze
deze degelijke
degelijke
vlot
geschreven, uitvoerige
uitvoerige KerkgeKerkgevlot geschreven,
schiedenis
diensten
schiedenis werkelijk
werkelijk grote diensten
kan
bewijzen. Gezien
de
kan bewijzen.
Gezien de
de opzet,
opzet, is de
lezer
verwonderd dat
niet
lezer verwonderd
dat het
het werk niet
geïllustreerd
is. is. M.M.Dierickx
Dierickx
geïllustreerd
Dr
Em. VALVEKENS,
VALVEKENS, O.Praem.,
O.Praem.,
Dr P. Em.
De
inquisitie in
in de
de Nederlanden
Nederlanden
De inquisitie
der zestiende
der
zestiende eeuw.
eeuw. Reeks
Reeks „Ca"Catholica"
V:: Kerkgeschiedenis,
tholica" V
Kerkgeschiedenis, nr
1. -— De Kinkhoren,
1.
Kinkhoren, Brussel-Amsterdam,
Fr.
sterdam, 1949,
1949, 347
347 pp.,
pp., gen.
gen. Fr.
110.

Een
posthuum werk
van
de jourjourEen posthuum
werk v
an de
nalist-historicus
Em. Valvekens,
Valvekens,
nalist-historicus P.
P. Em.
een
vulgarisatiewerk berekend
berekend op
op
een vulgarisatiewerk
een
ruim katholiek
katholiek publiek.
publiek. A
Aan
de
een ruim
an de
hand van de
hand
de beste
beste synthesen
synthesen over
over
dit
netelig onderwerp
onderwerp schetst
schetst de
de
dit netelig
auteur
de geschi
geschiedenis
de
auteur eerst
eerst de
edenis van de
inquisitie
haar procedure
procedure in
het
inquisitie en
en haar
in het
algemeen
daarna meer
meer uitvoerig
uitvoerig
algemeen om daarna
de
inquisitie in de
de Nederlanden
Nederlanden in
in
de inquisitie
de
roerige zestiende
zestiende eeuw
eeuw uiteen
uiteen te
te
de roerige
zetten.
Het geheel
geheelisisonderhoudend
onderhoudend
zetten. Het
geschreven
met de
deuitgesproken
uitgesproken
geschreven en
en met
bedoeling
de historische
historische waarheid
waarheid
bedoeling de
weer
geven.
weer te geven.
De
auteur legt
er terecht
terecht de
de nanaDe auteur
legt er
druk
dat men
men deze
deze betwiste
betwiste inindruk op,
op, dat
stelling in
in haar
haar tijd
tijd moet
moet terugplaatterugplaatsen om
om ze
ze te
tebegrijpen
begrijpen en
en rechtvaarrechtvaardig te
te beoordelen:
beoordelen: „Pour
"Pourcomprendre
comprendre
l'inquisition ilil faut
faire une
une ame
äme
l'inquisition
faut se faire
d'ancêtre"
schreef Vacandard.
Vacandard.
d'ancêtre" schreef
Toch wil
het ons
onsvoorkomen
voorkomen dat
dat
Toch
wil het
de
auteur met
met lichte
lichte voet
voet over
over tal
tal
de auteur
van moeilijkheden
moeilijkheden heenstapt.
de
heenstapt. Dat de
veroordeling
Galilei het
het natuurnatuurveroordeling van
van Galilei
wetenschappelijk onderzoek
onderzoek der KaKawetenschappelijk
zeerste heeft
heeftgehinderd
gehinderd
tholieken ten zeerste
en ook
ook wel
welverhinderd,
verhinderd, schijnt
schijnt hij
hij
te weten.
weten. De
Demoeilijkheden
moeilijkheden die
die
niet te
de veroordeling
veroordeling vvan
de heilige
heilige JeanJeanan de
ne d'Arc
d' Arc door
door een
eenkerkelijk
kerkelijk tributribune
naal stelt, en
en die
die P.
P.Doncoeur
Doncoeur in
in de
de
naal
Jeanne d'Arc-film
d' Arc-film zo
zo schitterend
schitterend opopJeanne
gaat de
de schrijver
schrijver uit
uit de
de weg.
weg.
loste, gaat
loste,
Als de
de protestanten
protestantenvoorgesteld
voorgesteldmoorworAls
den als
als „grappenmakers",
"grappenmakers", „gedeban"gedebandeerden of
verholen opst
opstandigen",
andigen",
deerden
of verholen
enz. (pp.
(pp. 341
341 en
enpassim)
passim),, dan
dan wordt
wordt
enz.
het eer
eer een
eencaricatuur.
caricatuur. Men
Men kon
kon
het
voorbeelden aanhalen.
aanhalen.
meer voorbeelden
boek is
is dus
dus niet
nieteen
eengrondige
grondige
Dit boek
wetenschappelijke studie,
een
wetenschappelijke
studie, wel
wel een
geschreven, degelijk,
degelijk, verhelverhelprettig geschreven,
del'end vulgarisatiewerk.
vulgarisatiewerk.
derend
M. Dierickx
Dierickx
M.
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Rudolf
ROCKER, Die Entscheidung
Enf.scheidung
Rudolf ROCKER,
des Abendlandes.
Abendlandes. -— Verlag
Verlag Fr.
Fr.
Oetinger,
Hamburg, 1949,
dln
Oetinger, Hamburg,
1949, 2 dln
van samen
samen 799
799 blz.,
blz., halflinnen:
halflinnen:
van
DM 28; geheel linnen:
linnen: DM
DM 32.
32.DM28;gehl
De auteur
auteur moest
moest kort
kort na
na Hitlers
Hitlers
De
machtsove
rname Duitsland
machtsovername
Duitsland verlaten.
verlaten.
Zijn persklaar
verscheen aldus
aldus
Zijn
persklaar boek verscheen
eerst in Spaanse,
eerst
Spaanse, Engelse
Engelse en
en NederN ederlandse
vertaling en
en kan
landse vertaling
kan nu pas
pas. in
in de
de
originele tekst
tekstverschijnen.
verschijnen.
originele
Een
menigtekultuurhistorische
kultuurhistorische
Een menigte
problemen worden belicht vvan
uit het
het
problemen
an uit
standpunt,
de vrijheid
vrijheid het opopstandpunt, dat
dat de
perste goed
de mens
mens is.
is. De
De
perste
goed van
van de
auteur
storm tegen
tegen alle
alle vorvorauteur loopt
loopt storm
men van staatsverafgoding
staatsverafgoding:: in
in de
de rereligie
ziet hij
hij vooral
vooral een
een middel
middel tot
tot
ligie ziet
onderdrukking;
democratie steusteuonderdrukking; de
de democratie
nend op
op de
de·soevereiniteit
soevereiniteit vvan
het
an het
nend
volk
leidt tot dwang
dwang door
door de
de massa;
massa;
volk leidt
Marxistisch centraliserend
centraliserend sociasociahet Marxistisch
lisme
eveneens; ook
ook het
het kapitalisme
kapitalisme
lisme eveneens;
en het
het opvoeren
opvoeren der
der techniek
techniek zonder
zonder
groeiende
slagroeiende moraliteit,
moraliteit, leiden
leiden tot slavernij. In
het tweede
tweede deel
deel richt
richt hij
hij
vernij.
In het
van
verscheidene zijden
zijden een
een aanval
aanval
van verscheidene
tegen
het nationalisme.
nationalisme. Het
Het liberaliberategen het
lisme
echter, met
met als
alsgrondprincipe
grondprincipe
lisme echter,
dat de Staat
Staat zichzelf
zichzelf zoveel
zoveel mogelijk
mogelijk
overbodig
moet maken,
maken, bewondert
bewondert
overbodig moet
hij
uitbundig, al
hij bij
bij de
de libelibehij uitbundig,
al stipt hij
ralen
heel wat
wat tekorten
tekorten aan.
aan.
ralen zelf heel
Dit echt
Dit
echt Duits
Duits„griibelnd"
"grübelnd" boek
boek
stemt tot
tot nadenken,
nadenken, en
en men
men begrijpt
begrijpt
dat
Thomas Mann,
Mann, Albert
Albert Einstein
Einstein
dat Thomas
en
Bertrand Russell
RusselI er
er lovend
lovend over
over
en Bertrand
schreven.
is echter
echter groen
groen en
enrijp
rijp
schreven. Het is
samen: naast
samen:
naast uitstekende
uitstekendebladzijden
bladzijden
over
gevaar v
van
het steeds
steeds toetoean het
over het
het gevaar
nemend ingrijpen
Staat op
op
nemend
ingrijpenvan
van de
de Staat
alle
gebied, zijn
zijn er
ook van die
die eeneenalle gebied,
er ook
zijdige,
verwrongen voorstellingen,
voorstellingen,
zijdige, verwrongen
andoen.
die karikaturaal
karikaturaal aaandoen.
die
M.
M. Dierickx
Ph.
SCHMITZ, O.S.B.,
O.S.B., Histoire
Histoire de
de
Ph. SCHMITZ,
l'Ordre de
Saint Benoit.
Benoît. Tome
Tome
1'Ordre
de Saint
V. Oeuvre
Oeuvre civilisatrice
civilisatrice du
du XIIe
XIIe
V.
au XXe
XXe siècle.
siècle. Première
Première Partie
Partie
au
-— Les
Les Editions
Editions de
deMaredsous,
Maredsous,
1949,
pp.
1949, 352 pp.
in de
de twee
twee vorige
vorige delen
delen de
de uituitNa in
wendige en
en de
de constitutionele
constitutionele gegewendige
schiedenis v
schiedenis
van
deBenediktijnerorde
Benediktijnerorde
an de
sinds
de XIIe
}OITe eeuw
eeuw gegeven
gegeven te
te hebhebsinds de
ben,
behandelt de
de geleerde
geleerde monnik
monnik
ben, behandelt
van Maredsous
Maredsous in
deel de
de intelintelin dit deel
lectuele activiteit
activiteit in
indezelfde
dezelfdeperiode,
periode,
om
een zesde
zesde en
en laatste
laatste deel
deel
om later in een

de
artistieke bedrijvigheid
bedrijvigheid en
en de
de Be-.
Bede artistieke
nediktijnse spiritualiteit
te
nediktijnse
spiritualiteit uiteen
uiteen te
Schematisch en
enoverzichtelijk
overzichtelijk
zetten. Schematisch
schetst de
de auteur
auteur het
het aandeel
aandeel der
der BeBenediktijnen in
de landbouw,
landbouw, handel
handel
nediktijnen
in de
in het beheer
en nijverheid,
nijverheid, in
beheer der
der goegoederen
de werken
werken van
van barmhartigbarmhartigderen en de
heid. Belangrijker
Belangrijker is
de invloed
invloed van
van
heid.
is de
de
zonen van
van St.
St. Benediktus
Benediktus op
op het
het
de zonen
geestesleven: terwijl
terwijl verscheidene
verscheidene als
als
theologen
maakten, heeft
heeft de
de
theologen naam
naam maakten,
Orde
gebied vvan
het kerkelijk
kerkelijk
Orde op
op het
het gebied
an het
recht (sinds
(sinds het
het einde
einde der
der XIIe
XIIe
recht
eeuw)
en van
van de
dephilosophie
philosophie weinig
weinig
eeuw) en
gepresteerd;
haar grootste
grootste verdienverdiengepresteerd; haar
ste echter
echter ligt op
op het
het gebied
gebied der
der gegeschiedenis:
als Mabillon
Mabillon en
en de
de
schiedenis: namen als
Mauristen zeggen
genoeg. Al
Al komen
komen
Mauristen
zeggen genoeg.
er
dit deel
deel zeer
zeer veel
veel namen
namen en
en titier in dit
tels van
van werken
werken voor,
voor, toch
toch heeft
heeft de
de
tels
auteur
ons een
een tamelijk
tamelijk leesbare
leesbare
auteur ons
tekst geschonken.
geschonken.
M. Dierickx
M.
Dierickx
Dr
G. RENSON,
RENS ON, Frederik
Frederik Perrenot
Perrenot
Dr G.
en
zijn strijd
strijd met
met Willem
Willem van
van
en zijn
Oranje.
Kath. VI.
VI. HogeschoolHogeschoolOranje. Kath.
uitbr., Nr
Nr 405.
405. —
- StandaardStandaarduitbr.,
Boekhandel, Antwerpen-BrusselAntwerpen-BrusselBoekhandel,
Gent-Leuven,
1949, 54 pp.,
pp., Fr. 25.
25.
Gent-Leuven, 1949,
Deze brochure
brochure is een
eengedrongen
gedrongen
Deze
synthese
van een
een onuitgegeven
onuitgegeven bebesynthese van
langrijke
doctoraatsdissertatie „Fre"Frelangrijke doctoraatsdissertatie
derik
Perrenot, heer
heer van
van ChampagChampagderik Perrenot,
ney. 1574-1584".
1574-1584". De
auteur brengt
brengt
ney.
De auteur
een
menigte nieuwe
nieuwe gegevens
gegevens over
over
een menigte
deze broeder
deze
broeder van Gr
Granvelle,
goeveranvelle, goeverneur van
van Antwerpen
Antwerpen en
later van
van
neur
en later
Gent.
samenballen van een
een masmasGent. Het samenballen
sa details
details in
in een
een korte
korte tekst
tekstbelembelemmert
wel enigszins
enigszins het
het vlot
vlot lezen.
lezen.
mert wel
M. Dierickx
M.
A. CASSIMAN,
CASSIMAN, Sint
Sint Poppo. De
A.
grootste Burger
Burger van Deinze
Deinze 9789781048. - Lannoo, Tielt, 1949,
1949, 166
166
-

pp.
pp•
De
H. Poppo
Poppo was
was eerst
eerst ridder
ridder en
en
De H.
pelgrim naar het H.
H. Land,
Land, dan
dan monmonpelgrim
nik,
abt van
van Stavelot
Stavelot en
en vooral
vooral een
een
nik, abt
groot
kloosterhervormer. In
1948
groot kloosterhervormer.
In 1948
werd
zijn Mis
Mis in
in het
hetproprium
proprium van
van
werd zijn
het
bisdom Gent
Gent opgenomen
opgenomen en
in
het bisdom
en in
1949
het Poppospel
Poppospel duizenden
duizenden
1949 heeft het
naar Deinze
Deinze gelokt. Daarom
Daarom zal deze
deze
naar
biografie, die
geen critische
critische studie
studie
biografie,
die geen
zijn maar
maar een
een volksverhaal,
volksverhaal, velen
velen
wil zijn
interesseren.
interesseren.
M.
M. Dierickx
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Geschiedenis van België in het kader
van de
de algemene
geschiedenis,
van
algemene geschiedenis,
onder leiding
leiding van L. VERNIERS
en P. BONENFANT.
BONENFANT. I.
I. Dl: Van
de oorsprong tot en
en met
met de
de XIVe
XIVe
eeuw, door P. BAEKENS.
De
BAEKENS.- - De
Boeck, Brussel,
1949, 141
141 pp.,
Brussel, 1949,
geïll.,
geïll., Fr. 45.
handboek ten gebruike
gebruike van
van de
de
Dit handboek
vierde-graad-klassen
lager
vierde-graad-klassenvan
van het
het lager
onderwijs
eerste klassen
klassen vvan
onderwijsen
en de
de eerste
an
het middelbaar, geeft een boeiend, hetmidlbar,gfnoed
prettig
en juist
juistoverzicht
overzichtvan
vande
deBelBelprettig en
gische
geschiedenis tegen
achtergische geschiedenis
tegen de achtervan de
de algemene
algemene geschiedenis,
geschiedenis,
grond van
van
af de
de voorhistorische
voorhistorische tijden
tijden tot
tot
van af
aan
de intrede
intrede van
vande
deBoergondiër
Boergondiër
aan de
(1384).
lovende woorden
woorden
(1384) . Al
Al worden lovende
over Jesus-Christus
Jesus-Christus geschreven,
geschreven, toch
toch
spreken
de enkele
enkele zinnen
zinnen over
over het
het
spreken de
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ontstaan
van het
hetChristendom
Christendom niet
ontstaan van
van
het goddelijke
goddelijke,. in Christus en
van het
Zijn
Kerk.
M. Dierickx
Zijn
Kerk. M.
P. Antonellus
Antonellus VERSCHUERE
VERSCHUERE O.F.M.
De
Minderbroeders te Eekloo.
Eekloo.
De Minderbroeders
1649-1949.
FranciscusSint Franciscus1649-1949.- - Sint
drukkerij,
Mechelen, 1949,
1949, 139
139
drukkerij, Mechelen,
pp.
pp.
In een
een prettige
prettige verhaaltrant
verhaaltrant met
met
veel
oud-Vlaamse citaten
geeft de
de
veel oud-Vlaamse
citaten geeft
auteur
een overzicht
overzicht van
het leleauteur een
van het
ven
en het
hetwerk
werkder
derMinderbroeMinderbroeven en
ders
te Eekloo
Eekloo van
van 1649
1649 tot
tot1797
1797 en
en
ders te
van 1866
1866 tot
tot 1949.
1949. Het
Het met
met enkele
enkele
platen
verluchte boekje
boekje zal
niet alalplaten verluchte
zal niet
leen de bewoners
bewoners van Eekloo
Eekloo interesinteresseren,
ook een
een bijdrage
bijdrage tot
tot
seren, maar
maar is ook
geschiedenis van het
het kloosterleven
kloosterleven
de geschiedenis
in
Dierickx
in Vlaanderen.
Vlaanderen. M. M.
Dierickx

ROMANS
-J. W. HOFSTRA,
HOFSTRA, Een man alleen.
alleen. ~
H. P.
P. Leopold,
Leopold, Den
Haag, 1949,
1949,
Den Haag,
H.
216
5,90.
216 pp.,
pp., f 5,90.
Als men
Als
men Hofstra's
Hofstra's roman
roman „knap"
"knap"
noemt, zoals
zoals dat
dat tegenwoordig
tegenwoordig bebenoemt,
taamt, heeft
heeft men
men nog
nog maar
maar de
de minminste van
van zijn
zijn goede
goede kwaliteiten
kwaliteiten ververmeld. Dit
verhaal is
is geen
geen louter
louter
meld.
Dit verhaal
psychologisch en
experiment.
psychologisch
en literair
literair experiment.
De schrijver voert hier
hier levende
levende menmenDe
sen ten tonele,
tonele, die
die voor
voor hem
hem niet
niet loulouter proefkonijntjes
proefkonijntjes zijn.
zijn. Neen,
Neen, hun
hun lot
lot
ter
gaat
hem --- en
en dus
dus ook
ook de
gaat hem
de lezer
lezer- harte. Het
Het zijn
zijn mensen
mensen met
met grote
grote
ter harte.
fouten
en gebreken,
gebreken, maar
maar zij
zij hebben
hebben
fouten en
nog
voldoende bewustzijn
bewustzijn van
iets
nog voldoende
van iets
om het
het eeuwige
eeuwige heimwee
heimwee van
van
hogers om
hun hart
hart te
te laten
latenverstikken
verstikkendoor
door de
de
hun
roes,
te luidruchtige
luidruchtige weweroes ,van
vande
de al
al te
reld,
zij zich
zich bewegen.
bewegen.
reld, waarin zij
Technisch
van
Technisch gezien
gezien is
is de
de intrige van
deze
roman- - als
deze roman
als men
men hier
hier al
al van
van
een
die van
van
een intrige
intrige spreken
sprekenkan
kan- - die
een
short-story. Een
Een aantal
aantal mensen
mensen
een short-story.
komen min
meer toevallig
toevallig bij
bij elelkomen
min of meer
kaar,
een moord
moord heeft
heeft plaats
plaats (die
(die
kaar, een
overigens
moorden uit
uit dedeoverigens niets
niets met moorden
tectiveverhalen te
maken heeft)
heeft) en
en
tectiveverhalen
te maken
ze staan
staan plotseling
plotseling voor
voor het
het mystemysteze
rie van
van de
de dood.
dood. V
Vanuit
dit centrum
centrum
anuit dit
tekent
de auteur
auteur nu
nu in
inieder
iederhoofdhoofdtekent de
stuk het
het karakter
karaktervan
vaneen
eender
derhoofdhoofdfiguren.
in een
een strakke
strakke en
en
figuren. En
En dit
dit in
sobere
die, glashelder
glashelder en hard
hard
sobere stijl,
stijl, die,
soms,
voor ons
ons zet.
zet.
soms, mensen
mensen en
en feiten voor
Ofschoon
niet opwekopwekOfschoon het
het verhaal niet

kend is, is het
het evenmin
evenmin pessimistisch.
pessimistisch.
Deze
de ellende
ellende van een
een menmenDeze kijk op de
senleven
niet somber,
somber, wel
wel eerlijk.
eerlijk.
senleven is
is niet
Hier worstelt
worstelt het
goede met
met het
het
Hier
het goede
kwade en
de overwinning
overwinning van
het
kwade
en de
van het
goede
blijkt mogelijk.
mogelijk. Hofstra's
Hofstra's rorogoede blijkt
man lijkt
lijkt ons
ons tot
tot het
het beste
beste te
tebehobehoren
wat er in
in de
de laatste
laatste tijd
tijd in
in
ren van
van wat
verscheen.
Nederland verscheen.
Bern. van
van Meurs.
Meurs.
Bern.
DEMEDTS, In het
het MorgenMorgenAndré DEMEDTS,
licht.
DeKinkhoren,
Kinkhoren, BrusselBrussellicht. - De
Amsterdam, z.
z.j.j. 310 blz.,
blz., Frs 75
Amsterdam,
en 110.
110.
Deze roman
Deze
roman isiseen
eenvervolg
vervolg op
op
„Voor de
"Voor
de Avond
Avond valt".
valt". Ofschoon
Ofschoon
beide boeken
boeken afzonderlijk
afzonderlijk kunnen
kunnen
beide
gelezen
worden, blijft
blijft toch
veel onongelezen worden,
toch veel
begrijpelijks in
het tweede
tweede zo
zo men
men
begrijpelijks
in het
niets afweet
afweet van
van het
het eerste.
eerste. Het
is
niets
Het is
geschiedenis van
van een
een boerenfamiboerenfamide geschiedenis
lie omstreeks
de jaren
jaren1860.
1860. Moeder
Moeder
omstreeks de
Mathilde kwijnt
sterft betrekbetrekMathilde
kwijnt en
en sterft
kelijk jong
jong aan
aan de
de gevolgen
gevolgen van
van de
kelijk
kanker;
de vader,
vader, Karel
Karel V
Van
Leyda,
kanker; de
an Leyda,
is de
de meest
meest raadselachtige
raadselachtige van
van alle
alle
is
personages;
hij laat
laat zijn
zijn ouderlijk
ouderlijk erf
erf
personages; hij
vervallen,
over aaan
de
vervallen, geeft
geeft zich
zich over
an de
drank,
en blijkt
blijkt achteraf
achteraf toch
toch een
een
drank, en
veel beter mens
mens te
te zijn
zijn dan
dan zijn
zijn huishuisveel
genoten het
het meenden.
meenden. Zij
Zij hebben
hebben vijf
vijf
kinderen:
de jongste,
jongste, Alfred,
Alfred, is
is zieziekinderen: de
kelijk,
jong, slachtoffer
slachtoffer van
van
kelijk, sterft
sterft jong,
vaders
Cecilia gaat naar
naar
vaders drankzucht; Cecilia
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het klooster,
het
klooster, Rosa
Rosa trouwt,
trouwt, de
de misnrlslukte student
lukte
student Edmond
Edmond trekt
trekt naar
naar
Amerika samen
samen met
met zijn
Amerika
zijn oom
oom FerFerdinand. Het
dinand.
Het gaat
gaat echter
echter vooral
vooral om
om
Hugo, een echte vastberaden
Hugo,
vastberaden koppige
koppige
het hart
Van Leyda,
Leyda, naar
naar het
hart v
van
zijn
an zijn
grootvader;hij
hijisis het
het die
grootvader;
die de
de hoeve
hoeve
weer opwerkt,
weer
opwerkt, alle
allemoeilijkheden
moeilijkheden
overwint....
.... Ten
overwint
Ten slotte
slottehuwt
huwt hij
hij dan
dan
toch met
toch
met Friederika
Friederika Leenknecht
Leenknecht een
een
dochter uit
uit een
dochter
een familie
familie waarmee
waarmee de
de
Van Leyda's
Van
Leyda's sinds
sinds jaren
jaren in
in ruzie
ruzie
liggen.
goed verhaal,
verhaal, vlot
vlot
Alles samen een goed
leesbaar, gezond,
gezond, met
met menige
leesbaar,
menige treftreffende bladzijde.
Wij moeten
moeten ook een
fende
bladzijde. Wij
een
paar tekorten
anstippen: die
paar
tekorten aaanstippen:
die boeboerenmensen
en zeggen
zeggen
renmensen práten
praten te
te veel, en
te véél;
véél; er
er blijft
blijft te
te weinig
weinig over
over voor
voor
de lezer
de
lezer zelf.
zelf. En
En bovendien
bovendien is het
het
jammer
dat ze zo
jammer dat
zo stijf
stijf spreken,
spreken, zo'n
zo'n
gemaakte
gemaakte taal,
taal, met
met ettelijke
ettelijke plechplechtige schrijftaalwoorden.
tige
schrijftaalwoorden. Demedts
Demedts
schrijft „ongeveer"
schrijft
"ongeveer" algemeen
algemeen bebeschaafd Nederlands,
en vervalt
an
schaafd
Nederlands, en
vervalt ddan
opeens, blijkbaar bewust, in eenopens,blijkarwuten
soort Vlaams,
en dit
soort
Vlaams, en
dit vooral
vooral in de
de
dialogen. Zijn
Zijn werk
werk lijdt
lijdt er
dialogen.
er zeer
zeer
onder.
Niettegenstaande deze
deze aanmerkinaanmerkingen blijft
blijft zijn
zijn roman
roman een
een verdiensteverdienstelijk boek.
lijk
boek.
J. Noë
J.N~

Evelyn WAUGH,
WAUGH, Work
Work Suspended,
Suspended,
and other stories.
aJld
storles. -- Chapman
Chapman &
&
London, 1948, 239p.,
239p., 7s.
7s. 6d.
6d.
Hall, London,
Het
Het titelstuk
titelstuk. is
is een 100 pagina's
roman-fragment. Mr.
Mr. Waugh
lang roman-fragment.
Waugh
kan
onderbreking waarschijnlijk
kan de
de onderbreking
waars$ijnlijk
beschouwen
beschouwen als een
een van de
de goede effecten van
van de
de laatste
laatste oorlog.
oorlog. De rest
rest
van het
het boek
boek bestaat
bestaat uit een
een· verzameling short-stories van
van gevarieerde
gevarieerde
waarde.
v. d.
d. P.
P.
Elisabeth
Elisabeth ZERNIKE,
ZERNIKE, Een
l!len Vrouw
Vrouw
als zij.
zij. —
- De
DeSalamanderreeks,
Salamanderreeks,
N. V.
V. Em.
Em. Querido's
Querido's Uitg.,
U~tg., AmAmsterdam,
1949, 243
243 pp.,
pp., ff. 1,90
sterdam, 1949,
1,90
per deel.
deel.

Deze vrouw
vrouw is
is een
eengescheiden
geSCheiden
Deze
vrouw,
woont op
op een
een
vrouw, die
die alleen
alleen woont
dorp,
waar men
dorp, waar
men van „een
"een vrouw
vrouw als
als
zij"
zij" niet veel
veel begrijpt.
begrijpt. Totdat
Totdat haar
haar
man tot
tothaar
haarterugkeert
terugkeert nadat
nadat de
de
vrouw,
vrouw, die
die met
met hem
hem samenleefde
samenleefde er
er

van door
v8;Il
d~or is gegaan.
gegaan. Een
Een gevoelig,
gevoelig,
mIsschIen
overgevoelig ververmisschien ietwat
ietwat overgevoelig
haal,
gevoel de plaats
plaats ininhaal, waarin
waarin dit
dit gevoel
neemt
van duidelijke
duidelijke religieuze
religieuze opopneemt van
vattingen.
B. v.
M.
vattingen. B. v.
M.
Aar van de
Aar
de WERFHORST,
WERFHORST, De Eenzame.
- Em.
Em. Querido's
Querido's Uitg.,
Uitg.,
zame. —
Amsterdam,
pp., geb.
geb.
Amsterdam, 1949,
1949, 298
298 pp.,
!f 6,90.
6,90.
Een
jongeman, die
die een
een eenzame
eenzame
Een jongeman,
jeugd
achter zich heeft, trouwt
trouwt tentenjeugd achter
slotte
het ziet
ziet er
er naar
naar uit,
uit, dat
dat
slotte en·
en het
alle
voorwaarden voor
een gelukkig
gelukkig
alle voorwaarden
voor een
huwelijk aanwezig zijn.
huwelijk
zijn. Toch
Toch laat de
de
man zich
zich verleiden
verleiden door
door een
een andere
andere
vrouwen
maakt zo
zo zijn
zijnhuwelijk
huwelijk
vrouw en maakt
stuk.
Het
gegeven is niet
niet nieuw
nieuw en
en de
de
Het gegeven
verteltrant v
verteltrant
van
de schrijver
schrijver biedt
biedt te
te
an de
weinig variatie
variatie om
om blijvend
blijvend te
te boeien,
boeien,
al blijkt uit zijn
zijn stijl wel talent.
talent. Maar
Maar
de roman
roman mist
nrlst vaart
vaart en
en diepte
diepte en
en zo
zo
komen
moeizaam naar het
het
komen we
we slechts moeizaam
einde.
v. M.
einde. B. v. B.M.
Arthur van SCHENDEL,
Arthur
SCHENDEL, Een zwerzwerver
verliefd, Een
Een zwerver
zwerver ververver verliefd,
dwaald.
één
dwaald. Neder!.
Nederl. uitgave
uitgave in één
deel,
druk. —
- Uitg.
Uitg. J.
J. M.
M.
deel, lste
iste druk.
Meulenhoff,
Amsterdam, 1949,
1949,
Meulenhoff, Amsterdam,
168 pp.,
pp., !f 4,30
4,30 en !f 5,90.
Van
Schendels hier
hier vermelde
vermelde
Van Schendels
boeken
aan te
te prijzen,
prijzen, is
is overoverboeken nog
nog aan
bodig.
geliefd zijn
zijn deze
deze
bodig. Bekend
Bekend en
en geliefd
schrifturen uit
zijn vroege
vroege
beide schrifturen
beide
uit zijn
jaren. Nog
voelt de
de lezer
lezer met
met welk
welk
jaren.
Nog voelt
een
liefde en overgave
overgave deze
deze twee
twee dedeeen liefde
len geschreven
geschreven zijn.
zijn. Mag
Mag het tweede
tweede
deel
iets achtersta
achterstaan
bij het
het eerste,
eerste,
deel iets
an bij
tezamen mogen
de klassieke
klassieke
tezamen
mogen ze
ze tot de
de edelste
edelste betekenis
betekenis des
des
werken -— in de
woards -— gerekend
gerekend worden.
worden. Er
Er kokowoords
men zeker
zeker zwakke
zwakke plekken
plekken in
in deze
deze
men
„Zwervers"
voor -— reeds
"Zwervers" voor
reeds Scharten
Scharten
hier vroeger
vroeger op
op —
- doch
doch werken
werken
wees hier
zulk een
eengedragen
gedragentaalschoontaalschoonvan zulk
heid en
en zulk
zulk een
eenvloeiend
vloeiend rhythme,
rhythme,
heid
blijven een
waar kunstgenot
kunstgenot voor
voor
blijven
een waar
elke taalgevoelige
taalgevoelige lezer.
lezer. „Een
"Een zwerzwerver verliefd"
verliefd" en „Een
"Een zwerver
zwerver ververdwaald" zullen om de genoemde
genoemde stijlstijldwaald"
om de
de fijnzinnige
fijnzinnige
schoonheden en
schoonheden
en om
uitbeelding van
van de
de hoofdfiguur
hoofdfiguur een
een
uitbeelding
sieraad
sieraad. blijven
blijven van onze
onze letteren.
letteren. Ze
Ze
behoren tot
beste wat
wat Van
Van
behoren
tot het
het beste
Schendelons
heeft gegeven.
gegeven.
Schendel
ons heeft
Joh. Heesterbeek
Heesterbeek
Joh.
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ACKERE,J.J. van.,
van., Claude
ClaudeDebussy.
Debussy.- -- K.
K. V.
V. H.
ACKERE,
H. U.
U. verhandeling nr.
406.
nr. 406.
Pius Xll.
XII.- - 't
Akten van Z.
Z. H. Paus Piw
't Groeit, Antwerpen,
pp., Fr. 75.
75.
Antwerpen, 1948,
1948, 372 pp.,
mes der barmhartigheid. -- De
ANDRES,
Stefan.j Het mes
De Fontein, Utrecht, 1949,
1949,
ANDRES, Stefan.,
126 pp.,
pp., ff 3,90.
126
3,90.
ANDRES, Stefan., Ridders der gerechtigheid. -- De
ANDRES,
De Fontein, Utrecht, 1949,
1949,
302 pp.;
pp., ff 5,90.
5,90.
302
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SCHENDEL, Arthur van., De wereld een dansfeest. - J. M. Meulenhoff,
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TERRUWE, Dr A.A.A., De neurose in het licht der rationele psychologie. J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1949, 124 pp., ing. f 4,90.
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TIBULLUS., Tibullus' Liefdegedichten, elegieen. Vert. en ingeleid door Prof.
Dr Alois Gerlo. (Klassieke Galerij). - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1949, 100 pp., Fr. 25.
TULIPPE, O., Initiation a la géographie humaine. - Ed. Sciences et Lettres,
Luik, 1949, 343 pp.,
Twee jaar Missieschool van 1947-1949. - Uitg. van de Missieschool voor
jonge Vrouwen, Ubbergen, 1949, 48 pp., geïll.
VERNAUX, Roger., Leons sur l'existentialisme et 'ses formes principales. Cours et Documents de Philosophie, Téqui, Paris, z.j. 230 pp., Fr. Fr. 600.
VROKLAGE, Prof. Dr B. A. G., S.V.D., De Godsdiensten der mensheid.
Dl I. De Godsdienst der Primitieven. - J. J. Romen en Zonen, Roermond,
Maaseik, 1949, 404 pp., f 13,75 en f 15,25.
WALGRAVE, V. 0.P., Onze Vlaamse Volksbeweging. - Lannoo, Tie lt,
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WINOWSKA, Maria., De dwaas van Onze Lieve Vrouw, vert. door Karel
Vertommen. - St. Antoniusklok, Leuven, 1949, 32 pp.
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WIJNBEEK, D., Juliana Regina. Oranje jaarboek, geill., met vele foto's. Drukkerij Hollandia, Baarn, 1949, 48 pp., f 1,90.
,

WENST U BOEKEN TE VERKOPEN?
Wij kopen bibliotheken van elke aard, alsook afzonderlijke
waardevolle werken over Geschiedenis, Folklore, Kunst, Taal- en
Letterkunde en Wetenschap, vroegere uitgaven, enz. (Geen schoolboeken of ontspanningslectuur). Wij zijn gaarne bermd ten huize
schattingen te doen zonder enige verplichting voor de verzoekers.
N.V.
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zelf niets anders is dan een eindige participatie aan het oneindig Wezen van God.
Zeker: deze philosophie van het recht behoeft a.h.w. twee aanvullingen: een naar omhoog en een naar omlaag.
Als katholieken zullen wij de louter natuurlijke, rationele opvatting
van het recht doortrekken in de bovennatuurlijke orde, die ons door
Christus werd meegedeeld. Het recht is niet alleen voor ons een noodzakelijke uiting van ons natuurlijk mens-zijn in onze verbondenheid met
de andere mensen, het wordt veredeld door de goddelijke liefde die de
H. Geest in onze harten heeft gestort. Zoals heel de menselijke gemeenschap door de genade wordt verheven tot het mystieke lichaam
van Christus, zo wordt ook het recht geheiligd door de christelijke
beleving van de charitas. Al wat goed is in ons geschapen wezen wordt
veredeld in ons genadeleven. In het christelijk recht, zoals het door de
christelijke keizers en koningen werd ontwikkeld en uitgevaardigd, en
nog doorwerkt in onze huidige wetboeken, werd het Romeinse recht
verzacht door die geest van liefde en broederlijkheid die Christus ons
heeft geleerd. Nochtans wordt het zuivere natuurrrecht, alhoewel door
de christelijke liefde veredeld, niet buiten werking gesteld. Het wordt
daarentegen in zijn eigen waarde bevestigd, en steeds heeft de Kerk
zich beschouwd als de behoedster van het natuurrecht, dat door geen
onnatuurlijk supernaturalisme kan worden vervangen.
Maar ook naar beneden toe moet het natuurrecht worden aangevuld.
De beginselen van de christelijke wijsbegeerte, waaraan we zoëven
herinnerden, volstaan niet om een concrete rechtsorde tot stand te
brengen. Het zijn niets anders dan algemene richtlijnen, die geïncarneerd moeten worden in de concrete omstandigheden, waarin de steeds
evoluerende menselijke gemeenschap zich bevindt. De toepassing va n
het natuurrecht op de concrete omstandigheden, m.a.w. het opbouwen
van een positief recht, eist een grote kennis van zaken, inzicht, voor
zichtigheid en vele andere hoedanigheden. Maar zonder of tegen deze
beginselen is het totaal onmogelijk een ware rechtsorde te scheppen.
En nu minder dan ooit. Waar vroeger beperkte gemeenschappen
konden leven in een betrekkelijk of zelfs totale afzondering van de
anderen is er nu een ware universele wereldgemeenschap in wording.
Hierdoor komt vanzelfsprekend een universeel recht aan de orde: een
universele wetgeving, een universele uitvoerende macht, een universele
rechtspraak. Waarop zullen die gebaseerd worden? Op het natuurrecht
of — op niets.
Hiervan vinden we een proefondervindelijke bevestiging in de proclamatie van de Rechten van de Mens, waarover door de algemene
.
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tot de coëducatie in Amerika. Zij wensen in het buitenland te studeren, en laten zich niet afschrikken door taalmoeilijkheden.
De professoren verschillen hierin niet van de studenten. Een van
hen, die vroeger in Italië en in België gestudeerd had, toonde mij
zijn collectie buitenlandsche bladen; ongelukkig had hij de laatste tien
jaar niets meer kunnen krijgen, en hij was blij dat hij nu weer kon
doorgaan. Een ander vroeg uitleg over de politieke systemen en over
de laatste sociale wetgeving in West-Europa; nog een ander had
het over moderne Franse literatuur.
Maar alweer ligt het tekort aan critische beoordeling voor de
hand. De oppervlakkigheid van het Japanse denken blijkt uit hun
kranten. Daarin komen alle systemen tot uiting die in Europa een
halve eeuw of meer geleden opgeld deden: materialisme, determinisme, dogmatisch positivisme; en daarnaast allermodernste existentialistische verklaringen . In zake politiek schijnt de democratie
het universele geneesmiddel te zijn, maar niemand zegt waarin die
bestaat. Iedereen beroept er zich op, meer dan op om het even wat,
en toch is het zeer de vraag of er velen iets van begrijpen. Het is
makkelijk te zien hoevelen er verraad tegen plegen, zoals in het
laatste financieel-politiek schandaal waardoor het kabinet moest aftreden en het parlement ontbonden werd.
Vanuit het Noorden dringen communistische geschriften door, die
hun weg vinden naar de overkant van de Amerikaans Russische
demarcatielijn. Niet zelden ziet men in de handen van de werklui
bladen met hamer en sikkel, waarin de oude rotte democratieën het
moeten ontgelden en het Marxisme opgehemeld wordt.
Deze geestelijke verwarring zoals ze ons toespreekt uit de ca.
en dit volk heeft bijna geen ongelet200 bladen en tijdschriften
terden
is een van de meest treffende kenmerken van het moderne
Japan. Iets dergelijks geldt ook op godsdienstig terrein.

Religieuze onrust
Dit land heeft juist een zeer hevige godsdienstcrisis doorgemaakt.
Zijn traditionele godsdienst van het Shintoïsme, met het fundamentele geloof aan de goddelijkheid van de keizer, van diens onderdanen
en van het land, dit alles gefundeerd op mooie maar louter legendarische cosmogonieën. De Japanners beschouwen zich als verschillend van en uitstekend boven alle andere rassen; om wille van deze
vermeende superioriteit meenden ze geboren te zijn om te leiden,
en die zending inzonderheid te moeten uitoefenen over Azië; ze
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dachten dat ze onoverwinnelijk waren, een nogal candiede overtuiging waarin ze gesterkt werden door hun overwinning op China,
Rusland en Duitsland in de eerste wereldoorlog, en door hun tijdelijk
succes tegenover de Geallieerden in de tweede.
Gedurende vele jaren nam dit geëxalteerde nationalisme de plaats
in van een echte godsdienst. Plechtigheden werden gehouden tot verheerlijking van de keizer, van het leger, van Groter Japan. De ganse
zedenwet werd opgeb3uwd rondom de fundamentele plicht van blinde
en onvoorwaardelijke toewijding aan het heilige vaderland. Zijn
nood aan expansie en grootheid werden verheven tot zedelijke norm
van alle individuele daden. De gehele opvoeding werd in diezelfde
richting gestuwd: van de jeugd het makke instrument te maken in
de dienst van fanatieke militaristen.
De capitulatie deed dit alles in duigen storten. Zo onverwacht
kwam ze dat menig Japanner het amper kon geloven; het duurde
dagen vooraleer de officieren van de zeebasis te Yokosuka zichzelf
konden overtuigen dat de radioboodschap van de keizer geen bedrog was. Geloofwaardige getuigen zeggen dat er in dit jaar 1949
sommige Japanse uitwijkelingen in Brazilië nog steeds niet aan de
nederlaag van hun vaderland geloven.
We moeten ons goed in het hoofd prenten dat dit éne feit met
één slag een eind maakt aan het dogma van de Japanse onoverwinnelijkheid, van zijn wereldzending, van zijn rassuperioriteit, en
zelfs van de goddelijkheid van de keizer. Meteen betekent het de
ineenstorting van de zedelijke normen en van de basis van de
opvoeding.
Dit volk ziet geen uitweg. Door traditie en door psychologische
instelling heeft het een neiging naar klaar en eenvoudig geloof,
naar een vast omschreven gedragslijn, en het kijkt vruchteloos uit
naar iets van dien aard. Aldus bestaat ier in Japan, naast een economische en geestelijke crisis, een enorm religieus probleem, vaag be
sef t door de massa, doch helder gevat door een kleine élite uit de
leidende kringen, de intellectuelen en de studenten. Hun invloed zal
voortaan van groot belang zijn. Waar zoeken zij een oplossing?

Valse re ligieuze oplossingen
Het Shintoïsme heeft niet langer het voordeel staatsgodsdienst te
zijn, en krijgt daarom ook de subsidies niet meer die het in zijn
vroegere hoedanigheid genoot. Van deze harde slag is het nog niet
bekomen. Ofschoon de subsidies verdwenen, de tempels staan er
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niet in een geloofsvorm waar vrij onderzoek en persoonlijk interpretatie door geen enkel leergezag worden besnoeid.
Rechts en links materialisme
Het zal niemand verwonderen dat vele mensen te midden van
zulke verwarring sceptici en materialisten worden. De Amerikanen
dragen hiervan voor een groot deel de schuld. Gedreven door een
geest van slecht begrepen neutraliteit, willen ze niet tussenkomen in
problemen die, laat staan nog de godsdienst, dan toch het meest
elementaire morele gedrag raken. Zo werd enige tijd geleden, wegens
het sterke geboortecijfer in een overbevolkt land, propaganda gevoerd voor birth-control. De Amerikanen hebben niet alleen niets
gedaan om andere oplossingen bekend te maken zoals de uitwijking, meer doorgevoerde industralisatie, en, gezien vanuit het
individuele standpunt, het religieuze leven, zedelijk onthouding .. .
maar men heeft soms de indruk gekregen dat de S.C.A.P. deze
propaganda steunde. En de onhandige uitleg die achteraf volgde
heeft die slechte indruk niet helemaal verdreven.
Op een ander gebied hebben de Amerikanen een even grote flater
begaan, al lijkt het niet zo opvallend: n.l. door de vroegere scholen
af te schaffen waarin jongens en meisjes gescheiden waren, en ze
te vervangen door inrichtingen waar beide groepen samen worden
opgevoed. De slechte gevolgen hiervan zullen niet lang op zich laten
wachten. Bovendien zijn de Amerikaanse en Engelse films niet enkel
een weerspiegeling van deze geestelijke verwarring, maar voegen
daar vaak nog hun volslagen gemis aan geestelijke inhoud aan toe,
en vertonen bepaald immorele scènes.
Het praktisch materialisme van een aantal levensopvattingen, ten
onrechte als „democratisch" bestempeld, komt tenslotte tot hetzelfde
resultaat als het dialectisch materialisme van het communisme. Intussen blijft dit laatste de heftigste bestrijder van alle spiritualistische
godsdienst, en komt daar openlijk voor uit. Zijn streng dogmatisme
en zijn radicale eisen doen het voorkomen alsof het zelf een soort
godsdienst was. Ik heb zijn inrichtingen gezien, zijn vaandels en zijn
brochures. Professoren en studenten hebben mij verzekerd dat geen
gering deel van de Japanse jeugd de U.R.S.S. volgt. En katholieke
studenten deden hun beklag dat ze niet uitgerust waren om de marxistische propaganda te bestrijden, dat ze te weinig helder omlijnde
ideeën hadden, te weinig boeken en eenvoudige brochures over de
sociale leer van de Kerk en haar positie tegenover de politiek. Ander-
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zijds werkt het schematisch voorgestelde sovjet-paradijs verlokkend
op de jeugd, die vol enthousiasme is over zulke algemene ideeën,
en nog niet de pijnlijke ervaring heeft meegemaakt van het wérkelij ke communisme.
De communistische partij werd in 1932 door de militaristische
repressie buiten gevecht gesteld, maar stak weer het hoofd op in
1944 met de hulp van de Russen, onder de dekmantel van het
vrijheidsprincipe. De vroegere leiders werden uit de gevangenis ontslagen en zetten hun taak voort. Zij hebben cellen gevormd in de
syndicaten, in de raad der functionarissen, zij hebben hun dagbladen:
Hara Hata (de rode vaan) en De Atheïst. Bij de laatste verkiezingen
steeg hun aantal zetels van 4 op 35, d.i. 3.600.000 stemmen of tien
procent. Daarmee staan ze even sterk als de socialisten.
Hun propaganda weet op sluwe wijze munt te slaan uit de huidige
toestand, en schrijft de ellende toe aan het hebzuchtig imperialisme
van de U.S.A., terwijl deze feitelijk voortvloeit uit de demografische
toestand en uit een internationale spanning waarvan Rusland zelf
-grotendeels de schuld draagt.
Toch weet het communisme al de klachten van de werkende klasse
te bundelen en te leiden, het organiseert stakingen ... en slaagt vaak
in zijn opzet. Het ondermijnt alle elementen die enige vastheid bieden:
de godsdienst, de keizer, de vroegere partijen. Graag zou men de
Japanners zelf meer weerstand zien bieden aan deze pogingen. Ellende is echter altijd een slechte raadgeefster geweest, en wie niets
heeft probeert graag alle middelen om uit zijn miserie te geraken.
Zo marcheert het communisme met het vaandel van een nieuw
messianisme, en dit vals religieuze uitzicht betekent een allergrootste
bedreiging. Zoals overal elders staan ook hier deze twee soorten
mystiek als doodsvijanden tegenover elkaar: het christendom en het
communisme.

De kans van de Katholieke Kerk
Laat mij vooreerst met enkele voorbeelden aantonen hoezeer het
katholicisme de Japanse belangstelling opwekt. Ieder aspect van
onze religieuze activiteit, de artistieke, de literaire, de sociale of de
louter godsdienstige, maakt de Japanner nieuwsgierig en ontlokt hem
zelfs een gunstige reactie.
Een goed jaar geleden opende een missionaris te Hiroshima een
school voor Japanse en Europese muziek; een driehonderd jongens
en meisjes kwamen de lessen volgen, het nieuwe gebouw was spoe-
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bekeringen er hebben plaats gehad, moeten we van dat cijfer nog
aftrekken al de doopsels van kinderen van katholieke ouders. Katholiek worden betekent geenszins een materieel voordeel; veeleer brengt
het nieuwe verplichtingen met zich mee van godsdienstige, van morele, en zelfs van financiële aard, daar er moet bijgedragen worden
tot het onderhoud van de parochie. Buiten enkele aparte gevallen
kan men „geïnteresseerde" bekeringen rustig als fictief beschouwen.
Meer dan eens heb ik missionarissen, Japanse priesters en leken,
vooral bekeerlingen, ondervraagd naar de echte oorzaak van deze
geloofsbeweging. Boven en buiten alle individuele motieven en geneigdheden, schijnen de Japanners inzonderheid onder indruk te
komen van de helderheid en de kracht van de leer en moraal enerzijds, van het eeuwig en universeel karakter der Kerk anderzijds.
Eerst en vooral zien zij in de Kerk een grote sociale realiteit, een
wijze en evenwichtige maatschappij, een lerares voor het praktische
leven, de historische opvoedster van het Westen. Nauw contact
openbaart hun veel onvermoede rijkdom: de leer omtrent God en
de individuele ziel, iets waarover Japanners geen al te vaste ideeën
blijken te hebben, Christus als Zaligmaker, de schat der sacramenten.
Wanneer ze eenmaal zover staan maken de liturgie en de devotieoefeningen op velen een grote indruk. Men moet gezien hebben hoe
deze mensen lange tijd uitgestrekt neerliggend bidden, naar 's lands
gebruik, om te kunnen vermoeden welke schatten van inwendig
leven hier de Kerk te wàchten staan.
Het vierde eeuwfeest van Franciscus Xaverius' landing op Japan
(15 Aug. 1549) was een bewijs te meer van de grote belangstelling
die het katholicisme er gewonnen heeft. Vanuit Kagoshima in het
Zuiden tot aan het Russisch gebied in het Noorden werd de arm
van Xaverius, begeleid door de pauselijke gezant Mgr Giboy, aartsbisschop van Sidney, en door Japanse vooraanstaande persoonlijkheden, in alle grote steden plechtig ontvangen; dagbladen, grote
magazijnen, bioscopen, theaters werkten mee aan de bekendmaking
en opluistering van de feestelijkheden.
Toch mag men hier niet het begin in zien van een grote bekering"s•beweging. Het lijkt wel een juist bericht dat de dagbladen met klem
het profaan karakter van dit huldebetoon onderstreepten waar het
niet-katholieken gold. Xaverius werd gehuldigd als een symbool van
de geest van broederlijkheid en vreedzame samenwerking. Niettemin
is deze grootse triomftocht, waarbij massa's van 30, 40 en 50.000
personen samenkwamen, hoofdzakelijk bestaande uit niet-katholieken,
een machtige geloofsprediking geweest en een stimulans voor onze
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gelovigen. Er roert iets in Japan, er is een huivering over dit land
gegaan, voorbode van onvermoede dingen.
De kans waarnemen
Zal deze geestelijke Lente blijven aanhouden? Is het geen voorbijgaande vlaag van enthousiasme te midden van een enorme
catastrophe? Zal de publieke opinie deze stroming niet stuiten? Sommige missionarissen te pessimistisch? vrezen het. Zij wijzen op
het sporadisch herlevend nationalisme en op de dreiging van het
communisme bij sommige lagen van het volk. De Japanse priesters
integendeel en zij kennen hun mensen toch voorspellen een
Lente van vijftien a twintig jaar. Er wordt zo vlug mogelijk een
groot aantal missionarissen vereist, bereid om door lange studie de
moeilijke taal meester te worden, in staat om met veel tact dit zeer
gevoelige volk te benaderen, de persoonlijkheid zelf van degene
die de boodschap brengt, heeft bij hen de allergrootste betekenis, missionarissen met degelijke kennis en paraat om met woord en daad
de volheid en de hechtheid aan te tonen van de leer die zij
verkondigen.
Of het mogelijk is de domeinen nader te bepalen die het meest de
aandacht zullen verdienen?
Het wil ons voorkomen dat er in de volgénde jaren een invloed
moet uitgaan op de elite door het hoger onderwijs en de pers, en op
de massa door de sociale werken. Eerst op de elite: niet alleen omdat
wij ons moeten richten tot diegenen die op hun beurt het meest
invloed uitoefenen, doch ook omdat de niet talrijke priesters op de
massa weinig activiteit kunnen uitwerken zolang zij geen goede lekti-helpers hebben gevormd. Moeilijke taak, ten eerste omdat er zo
lastig beweging te krijgen is in die passieve arbeiderswereld, en ten
tweede omdat het communisme, dat speculeert op de miserie, zeer
remmend werkt. Anderzijds staat de syndicale inrichting en de syndicale mentaliteit nog in een beginstadium: het financieel leven van
de trade-unions hangt af van de vrijgevigheid ... van de patroons;
van werkcontracten weten ze nog weinig af. Zodat de werkman erg
afhankelijk is en te weinig beschermd. Nog veel moet er gebeuren
om hem het (goede) klassebewustzijn te geven.
De pers moet het dringendste werk aanpakken. Iedereen weet dat
er in Japan bijna geen ongeletterden zijn, dat het volk veel leest,
dat de grote dagbladen oplagen hebben van anderhalf millioen, dat
er een twee duizend tijdschriften bestaan. En een groot deel van al
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deze publicaties is areligieus, materialistisch of immoreel, vooral de
romans. De katholieken moeten een bres maken in deze papier-muur.
De Japanners, christenen of niet-christenen, hebben behoefte aan
boeken die op directe of indirecte wijze de christelijke levensbeschouwing voorstellen. Zo zijn er zeer weinig, doch het grote succes van
de Japanse vertaling van „La Prière de toutes les heures" is wel
een klare aanduiding dat andere dergelijke boeken graag zouden
gelezen worden. Onlangs werd de Japanse katholieke digest gesticht,
die na één jaar een oplage van 200.000 ex. heeft bereikt! Bovendien
is er een dagblad nodig, wat nog steeds de te geringe en te verspreide katholieke krachten te boven gaat, zowel kwestie van redacteuren als van financiën. Heden beschikt men reeds over 50.000
exemplaren van het Nieuwe Testament, over evenveel catechismussen
en een nieuw gebedenboek; verder over een zestal tijdschriften met
geringe oplage en verschillend van waarde (buiten de katholieke
digest die een echt succes is) ; over enige boeken en enkele Japanse
brochures.
Daartoe heeft men slechts vijf drukkerijen, waarvan alleen de firma
Enderle, een filiaal van Herder, een echte uitgeverszaak is die waardevolle werken op de markt brengt, ofschoon de oorlog veel schade
had aangericht.
De pers is niet alles; ze bereikt vooral de volwassenen. De kinderen hebben scholen nodig. Vóór deze laatste oorlog werd de uitbreiding van de katholieke scholen ontzaglijk geremd, behalve door
het verspreid wonen en de numerieke zwakheid van de katholieken,
door de terughoudendheid vanwege de Staat tegenover alle instituten
met te lauwe nationalistische geest. Dit hele werk is opnieuw aan
te pakken. Er werd reeds een begin mee gemaakt. Buiten de universiteit van Tokyo, waarvan de invloed langzaam maar zeker toenam in de loop van deze moeilijke jaren, gaat de aandacht vooral
naar het middelbaar onderwijs (high schools) voor jongens (de
Jezuïeten te Yokosuka, te Rokko) en meisjes (de Dames van het
H. Hart te Tokyo en nabij Kobé, enz.). Dit is een schuchter begin;
er blijft onmetelijk veel te doen.
Tenslotte de sociale werken. Wel bestaan er hier en daar Vincentius-verenigingen .... , doch op het eigenlijke terrein is nog alles
te verrichten. Eerst en vooral moet er onderwezen worden; de sociale
leer van de Kerk, zoals we boven zeiden, is nog bijna niet bekend,
omdat mensen noch boeken er over spreken. De ontdekking van de
encyclieken doet soms verwonderd opkijken ... maar men moet ze
ook toepassen.
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De moeilijkheden die men ondervindt zijn groot omdat het individu
gedurende de militaristische periode er op gericht is geweest om te
gehoorzamen zonder tegenspraak, en gestraft werd wanneer hij werkelijk zijn leven als een vrij mens wilde inrichten. Anderzijds bestaat
er in Japan die massa dagloners niet waardoor een krachtige werking mogelijk is alleen reeds door het massale aantal. Het werk zal
dus in kwaliteit moeten uitmunten, door bekwame mensen te plaatsen
op de leerstoelen, in alle organisaties waar de mentaliteit tot stand
komt, waar de sociale verhoudingen ontstaan.
Een onafzienbaar programma als men bedenkt dat de verantwoordelijkheid voor deze taak rust op circa 110.000 katholieken,
meestal van geringe afkomst. De grootheid van de te vervullen taak
maakt het des te meer noodzakelijk om aan deze kleine kudden goede
herders te geven; Japan zelf, ofschoon er relatief veel roepingen zijn
(1 seminarist op 1000 christenen en 1 kloosterzuster op 50 christenen) kan in zijn nood niet voorzien. De inlandse priesters zijn weinig
in getal, minder dan tweehonderd. Daar wordt dus hulp van buiten
vereist, en einde 1947 waren reeds driehonderd vijftig priesters, broeders en zusters aangekomen. Dit vertegenwoordigt nog bitter weinig
in vergelijking met hetgeen gevraagd wordt; vier maal meer priestersmissionarissen, d.i. ruim duizend, zouden amper volstaan voor het
werk.
De toestand is ernstig. Wie zal het winnen: Rome of Moskou?

.

.

Moskou het hoofd van de orthodoxe Kerken
door A. v. d. WAL A.A.

7ELE lezers is het bekend, dat er op het ogenblik tussen de
orthodoxe Kerk van Constantinopel en die van Rusland een
strijd wordt uitgevochten die, alhoewel niet bloedig, voor de christenheid van het Oosten van het grootste belang is.
Het gaat n.l. om de leidende plaats in de orthodoxe Kerken.
Deze strijd bevreemdt ons omdat er in de katholieke Kerk iets
dergelijks niet kan voorvallen: alle katholieken erkennen het oppergezag van de Paus en onderwerpen zich aan zijn leiding. Wij kunnen
ons moeilijk voorstellen, dat een bisschop of een gehele kerkprovincie
de Paus van zijn plaats zou willen verdringen en zijn gezag zou
willen uitschakelen. Theoretisch is een dergelijke strijd tussen de
patriarchen van het Oosten ook onmogelijk, want volgens de orthodoxe opvatting zijn de vier patriarchen van het Oosten: Constantinopel, Antiochië, Alexandrië en Jerusalem allen gelijkberechtigd en
is niemand van hen boven een ander gesteld. Maar in werkelijkheid
oefent de patriarch van Constantinopel sinds de vijfde eeuw een
gezag uit over de andere orthodoxe Kerken.
Het is juist van deze eerste plaats, dat de patriarch van Moskou
hem thans wil verdringen.
Constantinopel kon zich dit gezag vrij en ongehinderd aanmatigen
tot het jaar 1453 toen de stad door de Turken werd veroverd en
van de rest van de christenheid werd afgesneden. 1 )
Vanaf dit ogenblik was de patriarch van Constantinopel de dienstknecht van de sultan en werd de stad een provinciestad van het
Turkse rijk. Het trotse Byzantium was niet langer de hoofdstad van
het christenrijk en hiermee verviel ook de aanspraak die de patriarch
en de keizer in de vierde en vijfde eeuw gemaakt hadden op de
rechten van de bisschop van het oude Rome.
De verovering van de stad door de Turken werd door de Russische Kerk beschouwd als een straf voor de unie van Florence
(1439) en ook zij beschouwde de patriarch van de stad van zijn
rechten vervallen. In het vervolg zou Moskou het derde en laatste
Rome zijn, het centrum en bolwerk van het christendom, omdat het
de enige hoofdstad was van een groot en vrij christelijk rijk.

V

1
Wij spreken hier niet van de protesten van de Pausen, die deze aanmatiging nooit hebben willen erkennen.
)
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De tsaar van Rusland en de bisschop van de rijkshoofdstad,
Moskou, werden de opvolgers van de aspiraties van de Griekse keizers en van hun bisschoppen.
Tsaar Iwan IV meende de verwezenlijking van deze droom nabij
te zijn en Moskou tot de rang van het derde Rome verheven te zien
toen in 1589 de metropoliet van Moskou, job, tot patriarch van alle
Russen werd aangesteld. Groot was de ontgoocheling van de patriarch
en van de tsaar toen de synoden van Constantinopel in 1590 en in 1593
wel de verheffing van de bisschoppelijke zetel van Moskou tot
patriarchale zetel goedkeurden, maar aan de nieuwe patriarch in de
volgorde van de patriarchen van het Oosten slechts de vijfde plaats
toekenden.
Ondanks deze terechtwijzing en de aanduiding dat Constantinopel
zich nog altijd als de eerste en voornaamste zetel van het Oosten
beschouwde, bleef het streven: Moskou het derde Rome, bestaan. 2 )
De afschaffing van het Russisch patriarchaat door tsaar Peter de
Groote in 1720 en de instelling van de H. Synode verdrong de
theorie op de achtergrond; men zag voorlopig geen kans haar te
verwezenlijken wegens het ontbreken van een patriarch.
De val van het tsaristisch regiem in Maart 1917 bracht patriarch
Tykhon op de zetel van Moskou, doch de nieuw-benoemde patriarch
ondervond van de kant van de regering te veel moeilijkheden om
aan de verwezenlijking van de eeuwenoude droom van de Russische
Kerk aandacht te kunnen besteden. Het communisme legde de Kerk
zoveel moeilijkheden in de weg, dat zij reeds moeite genoeg had om
zich in eigen land te handhaven.
De tweede wereldoorlog heeft de toestand voor de Russische
Kerk grondig gewijzigd. Om nuttigheidsredenen heeft Stalin tijdens
de oorlog aan de Kerk meer vrijheid gegeven; in ruil hiervoor ver-

wacht hij van de Kerk een gedweeë dienstvaardigheid, welke ook
behelst de buitenlandse propaganda en de onderwerping van de
Russische emigratiekerken. Toen deze betere omstandigheden in het
buitenland bekend werden, hoopte men, dat er zich in Rusland een
algehele kentering ten gunste van de Kerk zou hebben voorgedaan.
Dit was echter niet het geval; het communisme bleef trouw aan
zichzelf en aan het historisch materialisme, dat geen God kent. Het
paste alleen een „utility" politiek toe; wat vandaag als slecht wordt
verworpen, kan morgen ter bereiking van hetzelfde doel als goed en
nuttig worden aanvaard.
2)
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M. SCHAEDER, „Moskou das dritte Rom.", Hamburg 1929.
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Een hergroepering van alle krachten bleek nodig en in het kader
van dit programma vond de oude Russische gedachte, Moskou het
derde Rome, een ruime plaats. De erfgenamen van dit kerkelijk streven werden plotseling voor de partij een machtig en niet te verwaarlozen middel ter verwezenlijking van hun expansie-politiek, de
Kerk werd een uitstekend propagandamiddel.
De onderwerping van de Russische orthodoxe Kerk aan de Sovjet
politiek openbaarde zich voor het eerst bij de verkiezing en intronisatie van Metropoliet Alexis tot patriarch van Moskou in
Februari 1945.
Alle autokephale Kerken werden bij deze gelegenheid uitgenodigd
om aan de plechtigheid deel te nemen en het feest door hun aanwezigheid op te luisteren. De regering die tot dan toe de Kerk steeds
vervolgd en van al haar bezittingen beroofd had, spaarde moeiten
noch kosten om het feest zo luisterrijk mogelijk te vieren. Zij wilde
aldus de buitenlandse deelnemers en waarnemers ervan overtuigen,
dat de Sovjet-regering haar houding tegenover de Kerk grondig gewijzigd had en dat de Kerk in Rusland vrij is.
Het ware karakter en het doel van deze grootse plechtigheid,
waarvan het Russische volk profiteerde om, na 25 jaar godsdienstvervolging, te getuigen van zijn aanhankelijkheid aan de godsdienst
en aan de geestelijkheid, ontgingen echter aan menige bezoeker.
Eerst toen in de herfst van 1945 patriarch Alexis Syrië, Palestina
en Egypte met een tegenbezoek vereerde, kwam er meer klaarheid
in de plotseling veranderde houding van de Sovjets. Zijn talrijke
beleefdheidsbezoeken waren niets anders dan verkapte veroveringstochten om de Russische kolonies in het buitenland onder zijn toezicht en dat van het Kremlin te brengen. Achtereenvolgens ontvingen
Bulgarije, Roemenië, het patriarchaat van Servië en de Russische
Kerken in Europa en in Amerika het bezoek van Alexis of van een
van zijn gevolmachtigden.
De resultaten van deze bezoeken in de landen aan deze zijde van
het ijzeren gordijn en in de beide Amerika's waren niet altijd zoals
Moskou ze verwachtte. Overal verweet men de Russische Kerk en
in het bijzonder de patriarch slaafse onderworpenheid aan een goddeloos staatsbestel en heulen met de Anti-Christ.
De Russische Kerk in Amerika, in October 1946 te Cleveland vergaderd, motiveerde aldus haar weigering om Moskou te erkennen:
„Het communisme is de godsdienst van de duivel en verandert
niet van natuur. Onze Kerk in Rusland is van haar vrijheid en
macht beroofd; zij moet doen wat een goddeloze staat haar voor-

MOSKOUHET
HETHOOFD
HOOFDVAN
VANDE
DE ORTHODOXE
ORTHODOXE
KERKEN 467
MOSKOU
KERKEN
~7

schrijft.
vertegenwoordigers van
Kerk in
in Rusland
Rusland hebben
hebben
schrijft. De
De vertegenwoordigers
van de
de Kerk
recht onze
onze onderwerping
onderwerping te leisen
,eisen aan
aan een
een bestuur,
bestuur, dat
dat de
de
niet
niet het recht
oorlog
preekt. Door
Kerk in
in zijn
zijn naam
naam te
te laten
laten opop~
oorlog tegen
tegen God
God preekt.
Door de Kerk
treden,
communisme onze
stilzwijgendheid over zijn
zijn grugru~
treden, tracht
tracht het communisme
onze stilzwijgendheid
weldaden af te
te kopen."
kopen."
Meer
in de
de door
door de
de rode
rodelegers
legersoverstroomde
overstroomde
Meer succes boekte Alexis in
Estland, Letland,
Letland, Lithauen,
Lithauen, Tsjecho~Slowakije,
Roe~
gebieden
gebieden van Estland,
Tsjecho-Slowakije, Roemenië,
Russische zóne
zone van
van Oostenrijk,
Oostenrijk, waar
waar de
de
menië, Bulgarije
Bulgarijeen
en in
in de Russische
rode
altijd klaar
klaar staan
staan om
om de
de pogingen
pogingen van
van Alexis
Alexiskracht
krachtbij
bij
rode legers
legers altijd
te zetten.
Maar
zijn doel blijft,
blijft, zoals
zoals Mgr
Mgr Photius,
Photius, aartsbisschop
aartsbisschop van
van Orel,
Orel,
Maar zijn
het in October
het
October 1945
1945 in
in Tsjecho-Slowakije
Tsjecho~Slowakije verklaarde,
verklaarde, om
om een
èen ver~
vereniging van
van alle
onder de
de leiding
eniging
alle orthodoxen
orthodoxen te verkrijgen
verkrijgen onder
leiding van de
de
patriarch
grootste en
machtigste en
tevens de
de enige
enige vrije
vrije
patriarchvan
van de
de grootste
en machtigste
en tevens
orthodoxe Kerk. Voor het eerst wordt hier het streven naar de orthdxeKk.V rstwodhie vnard
macht
patriarch Alexis
Wel beweert
beweert de
de
macht van
van patriarch
Alexis volmondig
volmondig toegegeven.
toegegeven. Wel
patriarch,
en dat
dat hij
hij de
de leiding
leiding der
der orthodoxe
orthodoxe
patriarch, dat
dat dit
dit niet
niet het
het geval is en
Kerken
de satelsatel~
Kerken niet
niet heeft,
heeft, maar
maar in
in werkelijkheid
werkelijkheidisis hij
hijhet
het die
die in
in de
lietstaten
Moskou de
de Kerk
Kerk bestuurt
bestuurt en
en het
hetzijne
zijnebijdraagt
bijdraagt om
om
lietstaten van
van Moskou
landen te knechten.
knechten. Zelfs tracht
tracht hij
hij de
de politiek
politiek van
van de
de
de
de Slavische landen
landen,
niet door
door Rusland
Rusland bezet
bezet zijn,
zijn, te
te beïnvloeden.
beïnvloeden.
landen, die niet
Iedereen
de moeilijkheden
moeilijkheden en
verwarring die
die door
door de
de I
Iedereen kent
kent de
en de
de verwarring
communisten
Griekenland zijn
zijn gesticht.
gesticht.
communisten in
in Griekenland
16 juli
Juli 1948
1948 aan
aan de
deaartsbisschop
aartsbisschop van
vanAthene
Athene
In een schrijven
schrijven van 16
In
protesteert Alexis
tegen de
debetreurenswaardige
betreurenswaardige gebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die
protesteert
Alexis tegen
voordoen en
hij vraagt
vraagt de
de Griekse
Griekse Kerk
Kerk met
met
zich in
in Griekenland
Griekenland voordoen
zich
en hij
aandrang om
excessen in
in het
het openbaar
openbaar te
teveroordelen.
veroordelen.
aandrang
om deze
deze excessen
antwoord van de
de aartsbisschop
aartsbisschop van Athene
Athene is
is een
eenscherpe
scherpe
Het antwoord
terechtwijzing
aan het adres van
van Alexis:
Alexis:
terechtwijzing aan
.. De fanfarepropaganda
fanfarepropaganda der
der communisten
communisten tracht de mening
mening te
te verver~
„De
spreiden dat
gebeurtenissen niets anders
anders zijn
zijn dan
dan een
een episode
episode
spreiden
dat deze gebeurtenissen
een burgeroorlog,
burgeroorlog, zoals
zoalser
erininGriekenland
Griekenlandmeer
meerzijn
zijnvoorgekomen.
voorgekomen.
van een
voorstelling van
van zaken
zaken isis echter
echterabsoluut
absoluut onjuist.
onjuist. In
In werwer~
Deze voorstelling
kelijkheid heeft een kleine,
kleine, uitstekend
uitstekend georganiseerde
georganiseerdeminderheid,
minderheid, met
met
kelijkheid
van de
de buurstaten,
buurstaten, getracht
getracht de
de macht
macht in
inhanden
handentetekrijgen."
krijgen."
de steun van
Na vervolgens
vervolgens gememoreerd
gememoreerd te
te hebben
hebben wat
wat de
deGriekse
Grieksestaat
staaten
ende
de
Na
Kerk in
deze gedaan
gedaan hebben
hebben om
om het
het conflict
conflict bij
bij te
te leggen,
leggen, verver~
Kerk
in deze
volgt
volgt hij:
hij:
.. De patriarch
patriarch van Moskou kent
kent deze
deze vervolgers
vervolgers sinds
sinds lang
lang en
enook
ook
„De
de Grieken
hebben
Grieken hebben zz'e
op hun
hun beurt
beurt leren
lerenkennen."
kennen."
e op
het begin
begin van
vanzijn
zijnpatriarchaat
patriarchaat heeft
heeftAlexis
Alexisgetracht
getrachtzijn
zijn
Vanaf het

468
ORTHODOXE
468 MOSKOU
MOSKOUHET
HETHOOFD
HOOFDVAN
VANDE
DE
ORTHODOXE KERKEN
KERKEN

vermeende
het gezag
gezag in
in de
de orthodoxe
orthodoxe Kerken
Kerken tetedoen
doen
vermeende rechten
rechten op
op het
gelden.
deze strijd
strijd om
om de
de voorrang
voorrang tussen
tussen beide
beide patriarpatriar~
gelden. Wanneer
Wanneer deze
chaten
slechts een
een kerkelijk
kerkelijk conflict
conflict betekende,
betekende, dan
dan zouden
zouden we
we het
het
chaten slechts
kwalijk kunnen
kunnen nemen,
nemen, dat
dat het
het zich
zich om
om dezelfde
dezelfde redenen
redenen
Moskou niet kwalijk
die eens voor Constantinopel
Constantinopel golden,
golden, op
op zijn
zijn beurt
beurt meester
meesterwil
wilmaken
maken
een eretitel,
eretitel. die
die Constantinopel
Constantinopel zich
zich zonder
zonder enige
enigerechtsgrond
rechtsgrond
van een
heeft
aangematigd. Doch
meer aan
aan deze
deze strijd
strijd vast;
vast; hij
hij heeft
heeh
heeft aangematigd.
Doch er
er zit meer
ook
een politieke
polibeke achtergrond,
achtergrond, die
die ons
ons niet
nietonverschillig
onverschillig mag
mag laten.
laten.
ook een
botsing tussen
tussen patriarch
patriarch Alexis
Alexis en
en de
deoecumenische
oecumenische patriarch
patriarch
Een botsing
van Constantinopel
Constantinopel kon
kon niet
nietuitblijven.
uitblijven.
aanleiding tot
tot deze
deze openlijke
openlijke strijd werd
werd de
de bijeenroeping
bijeenroeping door
door
De aanleiding
Alexis
een in
in Moskou
Moskou te
te houden
houden orthodox
orthodox concilie
concilie in
in October
October
Alexis van
van een
1947.
van hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar
1947. Tijdens
Tijdens ZIjn
zijn bezoek
bezoek aan
aan Boekarest
Boekarest in
in Mei van
had Alexis
Alexis aan zijn
zijn plan
Moskou een
een concilie
concilie bijeen
bijeen te
te roepen
roepen
plan om
om te Moskou
reeds ruchtbaarheid
ruchtbaarheid gegeven.
gegeven. Ook had
had hij
hij er
er reeds
reeds de
deverschillende
verschillende
reeds
punten besproken,
besproken, die
die volgens
volgens hem
hem behandeld
behandeld moesten
moesten worden.
worden. De
De
punten
oecumenische
op de
de hoogte
hoogte gebracht
gebracht en
oecumenische patriarch
patriarch was
was in April reeds op
uitgenodigd
het concilie
concilie deel
nemen. Zijn antwoord
antwoord op
op dit
dit
uitgenodigd aan
aan het
deel te nemen.
voorstel
een strenge
strenge afkeuring;
afkeuring; hij
hijbeschouwde
beschouwde de
debijeenroeping
bijeenroeping
voorstel was een
als een breuk op
op de
de rechten
rechten van
van de
deoecumenische
oecumenische patriarch.
patriarch. ConstanConstan~
alleen bevoegd
bevoegd om
om een
een dergelijk
dergelijk concilie
concilie bijeen
bijeen te
te roepen.
roepen.
tinopel was alleen
Patriarch
Maximos nam
het de
de patriarch
patriarch van
van Moskou
Moskou echter
echter niet
niet
Patriarch Maximos
nam het
kwalijk;
de Russische
Russische Kerk,
Kerk, nu
nu zij
zij na
najarenlange
jarenlange
kwalijk; hij
hij begreep
begreep dat
dat de
onderdrukking
vrij was,
was, voor
voor talrijke
talrijke moeilijkheden
moeilijkheden kwam
kwam te
te
onderdrukking weer
weer vrij
staan waarvoor
waarvoor zij
zij een
eenoplossing
oplossing moest
moest zoeken.
zoeken. Maar
Maardeze
dezeoplossing
oplossing
lag
in de
de hand
hand van
van de
de patriarch
patriarch van
van Moskou;
Moskou; hij
hij had
had eerst
eerst de
de
lag niet in
oecumenische
haar het
het ooroor~
oecumenische zetel
zetel ervan
ervan moeten
moeten verwittigen
verwittigen en
en door
door haar
deel
de andere
andere orthodoxe
orthodoxe Kerken
Kerken moeten
moeten inwinnen.
inwinnen. Wel
Wel was
wasde
de
deel van de
bereid om
om de
de vier
vier punten
punten van
van patriarch
patriarchAlexis
Alexisop
optetenemen
nemen
patriarch bereid
in de agenda van de
de prosynode der orthodoxe
orthodoxe Kerken,
Kerken, die
die op
op de
de berg
berg
Athos bijeen
bijeen zou
zou komen.
komen.
gelegenheid verklaarde hij
hij nog,
nog, dat
dat een
een dergelijke
dergelijke
Bij
Bij een
een andere gelegenheid
Kerkvergadering gehouden zou moeten worden op een plaats, waar Kerkvgadinhouzmetwrdnoplas,
men geheel
geheel vrij
zou zijn
zijn en dat
dat Moskou
Moskou aan
aan deze
deze voorwaarde
voorwaarde niet
niet
men
vrij zou
voldeed.
aard der
der zaak
zaak durfden
durfden de
de Kerken
Kerken in de
de door
door de
de
voldeed. Uit
Uit de
de aard
Russen
tegen het
het plan
plan van
van Alexis
Alexis verver~
Russen bezette
bezette gebieden
gebieden zich
zich niet
niet tegen
zetten.
doch de Kerkhoofden
Kerkhoofden der vrije
vrije Kerken
Kerken voelden
voelden er
er niet
niet veel
veel
zetten. doch
voor. Patriarch
Patriarch Christophorus
Christophorus van
aller gege~
voor.
van Alexandrie vertolkte hun aller
dachten toen
toen hij
hij verklaarde:
verklaarde:
"Zeker,
er moet
moet een
een synode
synodebijeenkomen,
bijeenkomen. maar
maar ze
ze kan
kan moeilijk
moeilijk
„Zeker, er
te Moskou
Moskou plaats
plaats vinden
vinden vanwege
vanwege de
de atmosfeer
atmosfeer die
die daar
daar heerst.
heerst.
te

MOSKOU HET HOOFD VAN DE ORTHODOXE KERKEN

469

Bovendien is voor de bijeenroeping van zulk een synode de goedkeuring van de oecumenische patriarch nodig."

De strijd tussen de twee patriarchaten beperkte zich niet tot de
bijeenroeping van het concilie te Moskou en de briefwisseling tussen de
patriarchen; de theologen der twee Kerken zouden er zich mee gaan
bemoeien en de strijd in een nieuwe phase leiden.
Terwijl patriarch Alexis door de algemene weigering van de orthodoxe Kerkhoofden de nederlaag leed en besloot te wachten totdat
er zich een gunstiger gelegenheid zou voordoen, verscheen er in het
Griekse Kerkblad „Ekklesia" een artikel van de hand van de metropoliet van Zakynthos, Mgr Chrysostomos, onder de titel: De twee
gevaren.
Het eerste gevaar is natuurlijk de katholieke Kerk; het tweede
gevaar wordt gevormd door de Slavische wereld en door de orthodoxe Kerken, die door Rusland gepatroneerd worden. Zij zijn er op
uit om de eer van de oecumenische patriarch door het slijk te halen
en zijn invloed en gezag in de orthodoxe Kerken te verkleinen.
Zij proberen het gezag van de patriarch van Moskou in plaats
van het zijne op te dringen en worden in hun pogingen door de
Sovjets gesteund. Hun optreden is echter in strijd met de bepalingen
van de eerste algemene concilies, te weten:

a
b

met de derde canon van het concilie van Constantinopel in 381,
met de acht en twintigste canon van het concilie van Chalcedon

e

en met de zes en dertigste canon van het zesde algemene concilie, dat de twee vorige bepalingen nog eens bekrachtigde.

in 451,

„Maar wanneer," zo vervolgt de metropoliet, „de Slavische volkeren vergeten hebben, dat ze hun cultuur van de Grieken ontvingen,
dat de fakkel van hun geloof door Byzantium werd ontstoken en dat
ze derhalve ten opzichte van de Grieken een plicht van dankbaarheid
hebben, dan zal het pan-orthodoxe geweten hun duistere en trouweloze plannen verhinderen. Wanneer ooit een concilie van de orthodoxe Kerken bijeen zal komen, dan zal het woord eerst zijn aan de
oecumenische patriarch, die, jure divino (sic), de Kerken tot het
concilie zal uitnodigen. Geen enkele orthodoxe Kerk, die aan de
traditie trouw wil blijven, mag met de Slavische landen samenwerken
op een concilie dat te Moskou in het hart van het communisme, zou
gehouden worden. Geen van de beslissingen, die daar genomen worden, zal gevrijwaard blijven van de invloed van de materialistische
beginselen van het communisme."
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Het artikel van Mgr Chrysostomos levert slechts één nieuw gezichtspunt op; overigens is het een lange herhaling van de weigeringsmotieven van patriarch Maximos. Nieuw is het motief van
dankbaarheid der Russen voor de .weldaad van het geloof, dat ze
van Griekse missionarissen ontvangen hebben. Doch de bewering
van de metropoliet van Zakynthos is wel wat overdreven en te
exclusief.
De oude Slaven hebben inderdaad veel van de Grieken ontvangen,
maar hun cultuur en hun bekering zijn toch niet uitsluitend het gevolg van de Griekse invloed. Behalve hun handelsbetrekkingen met
de Grieken onderhielden de Slaven van de IXe en Xe eeuw ook
betrekkingen met het Westen, o.a. met het Duitse rijk van keizer
Otto en met Rome en het is zeer waarschijnlijk, dat Westerse missionarissen het eerste Christendom in Rusland verspreid hebben. 3
De onjuistheid van de laatste bewering van Mgr Chrysostomos
wordt door Prof. Troïtsky in zijn antwoord op dit artikel niet gereleveerd; ook maakt hij geen melding van de beschuldiging, dat de Russische Kerk niet vrij is en handelt onder druk van het communisme.
De enige bedoeling van Prof. Troïtsky is, om aan de metropoliet
van Zakynthos te bewijzen, dat het optreden en de handelwijze van
de patriarch van Moskou, niet anti-canoniek zijn. Zijn antwoord resumeert zich aldus:
Volgens de tweede canon van het tweede algemene concilie heeft
ieder Kerkhoofd van een autokephale Kerk het recht om een concilie bijeen te roepen en wanneer de oecumenische patriarch beweert,
dat hij alleen dit recht bezit, dan begeeft hij zich op papistische
wegen. In tegenstelling tot de canons, die handelen over geloof of
zeden, hebben de canons, die Mgr Chrysostomos ter bevestiging van
zijn bewering aanhaalt, geen blijvende waarde. Zij zijn slechts van
kracht zolang de redenen bestaan waarvoor ze zijn uitgevaardigd,
n.l. Constantinopel, het nieuwe Rome en hoofdstad van het christenrijk. Maar aangezien Constantinopel in de loop der eeuwen een
provinciestad is geworden van het Turkse rijk, is de reden, die tot
deze canons inspireerde vervallen en daarmee ook het gevolg. Wanneer de patriarch van Constantinopel tot nu toe ongemoeid de titel
van oecumenisch patriarch heeft kunnen voeren, dan heeft hij dit
,alleen te danken aan de algemene instemming van de autokephale
orthodoxe Kerken, waarvan de Russische Kerk de grootste en de
)

3 ) Baron Michel de TAUBE. „Rome et la Russie avant l'invasion des
Tatars". Editions du Cerf, Paris 1947.
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machtigste is. Zij oordeelt het niet nodig de bestaande orde te veranderen zolang het welzijn van de gehele orthodoxe Kerk dit niet
vereist. Maar de patriarch beroept zich ook valselijk op de bepalingen van het tweede en zesde algemene concilie. Zijn voorgangers
hebben zelfstandig en zonder, enig overleg op het einde van de zesde
eeuw de titel van oecumenisch patriarch aangenomen.
En Prof. Troïtsky besluit zijn critiek: „Indien de titel „oecumenisch"
die de patriarch met toestemming van de overige autokephale Kerken
gelaten wordt, aanleiding zou geven tot een pseudo-rechtvaardiging
van zijn vermeende aanspraken en van zijn papistische neigingen, dan
zouden de autokephale orthodoxe Kerken verplicht zijn in te grijpen en
een canoniek oordeel moeten vellen." 4 )
De laatste bedreiging geeft wel te verstaan, dat het patriarchaat
van Moskou van plan is tot het uiterste te gaan.
Welke zal de houding zijn van de overige orthodoxe Kerken in
dit conflict?
Zij geven zich allen rekenschap van de ware betekenis en van de
achtergrond van deze strijd. Maar al staan enkele autokephale Kerken misschien vijandig tegenover de aanmatiging van het patriarchaat
van Constantinopel, dan zullen ze in de gegeven omstandigheden
toch aan de zijde staan van Zijne Gelukzaligheid Mgr Athenagoras,
de nieuw benoemde patriarch. Van twee kwaden, de religieuze overheersing van Constantinopel en de politico-religieuze overheersing van Moskou, zullen ze zonder twijfel het minste kiezen en
hun politieke onafhankelijkheid willen bewaren. Maar dit neemt niet
weg, dat de opvatting: Constantinopel het tweede Rome, steeds
aanleiding zal blijven geven tot nieuwe moeilijkheden en oorzaak van
verdeeldheid zal zijn in de orthodoxe Kerken.
Wij weten reeds waarom de vergadering van Moskou werd uitgesteld. Patriarch Alexis deed het in zijn schrijven aan de oecumeninische patriarch voorkomen, alsof men besloten had het concilie te
verdagen bij gebrek aan tijd om de verschillende punten te
bestuderen.
Duidelijk geeft hij echter te kennen, dat hier geen sprake is van
afstel, doch dat het alleen een uitstel is. Geen bepaling of voorschrift
van de concilies verbiedt hem een concilie bijeen te roepen, evenmin als zij iets zeggen van het vermeende recht van de patriarch
van Constantinopel. Bovendien, zo schrijft hij, is ons plan goed4 ) Beide artikels vindt men grotendeels in: „Russie et Chrétienté", cahier
3-4, 1948, p. 103-112.
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gekeurd door de meerderheid van de orthodoxe Kerken aan wie we
een uitnodiging stuurden. Maar wanneer Zijne Gelukzaligheid Mgr
Maximos aan de patriarch van Moskou een anti-canoniek optreden
wil verwijten, dan moet deze hem er toch op wijzen, dat Constantinopel in strijd met de voorschriften van de algemene concilies, steun
verleent aan de bisschoppen en priesters, die zich van de Moederkerk (de Russische Kerk) hebben afgewend, zoals de Kerk van
Finland, Polen en de Russische Kerk in de emigratie. Maar een
dergelijke handelwijze van Constantinopel is niet in staat om zijn
broederlijke gevoelens jegens de patriarch van Constantinopel te
beïnvloeden.
Men voelt waar de schoen wringt; genoemde Kerken wilden zich
niet aan het gezag van Alexis onderwerpen en hebben hulp gezocht
bij de oecumenische patriarch, die ze als hun geestelijk hoofd
erkennen.
Het uitstel van de conferentie van Moskou was een nederlaag
voor Alexis, maar zijn antwoord aan Constantantinopel en zijn optreden tonen aan, dat hij het hierbij niet zou laten. Hij rekende op
de verzwakking van de weerstand in de landen die onder communistisch bewind staan en hij hoopte dat de plaatselijke regeringen zijn
pogingen zouden steunen en vergemakkelijken.
Reeds in 1948 vond Alexis een voorwendsel om het congres te
laten doorgaan, n.l. het vijfde eeuwfeest van de onafhankelijkheid
van de Russische orthodoxe Kerk. In zijn uitnodiging aan de orthodoxe Kerkhoofden maakte hij deze keer geen gewag van zijn voornemen om bij die gelegenheid het verdaagde concilie te houden. Een
eerste mislukking had hem reeds de ontevredenheid van het Kremlin
op de hals gehaald, een tweede mislukking zou waarschijnlijk door
de regering niet meer aanvaard worden.
De regering keurde zijn voorstel goed en beloofde alle mogelijke
faciliteiten. Men wilde de vreemde vertegenwoordigers het bewijs
leveren van de vrijheid der Russische Kerk.
De Kerken van Roemenië, Bulgarije, Yoego-Slavië, TsjechoSlowakije, Polen en Albanië waren gedwongen aan de feestelijkheden deel te nemen, wilden zij zich niet aan tegenmaatregelen
blootstellen.
De Kerken van Constantinopel, Griekenland en Jerusalem weigerden echter aan de feesten deel te nemen, terwijl de patriarchen
van Antiochië en Alexandrië, na lang aarzelen, besloten de metropoliet van Emese, Mgr Alexander, af te vaardigen. Zeer waarschijnlijk heeft de vragenlijst, die Alexis hen met de uitnodiging deed toe-
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komen, hen gewaarschuwd, dat Moskou van hun aanwezigheid op
de feesten partij zou trekken om het concilie doorgang te doen vinden.
Tot aller verwondering namen Mgr Damaskinos van Griekenland
en Mgr Germanos, plaatsvervanger van de , oecumenische patriarch
in Europa, op het laatste ogenblik toch deel aan de kerkelijke feestviering. Zij hadden echter de opdracht aan geen enkele bespreking
deel te nemen; hun handtekeningen ontbreken dan ook onder de
resoluties van het concilie.
Het programma van dit concilie was dat van het congres van
October 1947, n.l.:
,

a het Vaticaan en de orthodoxe Kerk,
b de oecumenische beweging en de orthodoxe Kerk,
e de kerkelijke hiërarchie in de Anglikaanse Kerk,
d de kerkelijke kalender.
Het concilie van Moskou werd gehouden op de vooravond van
het oecumenisch congres van Amsterdam en zijn deelnemers moesten er
eerst hun houding bepalen t.o.v. de oecumenische beweging.
De inhoud van het antwoord van Moskou op de uitnodiging van
Amsterdam is voldoende bekend om ze hier nog te herhalen.
Men kan de weigering om aan het oecumenisch congres deel te
nemen verschillend uitleggen. Men kan, zoals Pater Dumont het
doet, trachten de weigering te rechtvaardigen door te verklaren, dat
de orthodoxe Kerk, zich beroepend op haar leer, in werkelijkheid
evenveel reden heeft als de katholieke Kerk om aan het congres van
Amsterdam niet deel te nemen. Zij beschouwt zichzelf als de ware
Kerk en zij ziet het herenigingswerk uitsluitend als een terugkeer
van alle christenen tot de orthodoxie, waarvan zij de veilige bewaarster is.
De eenheid der Kerk bestaat voor haar niet in ieen vereniging van
christelijke belijdenissen met verschillende geloofsbelijdenissen en met
zelfstandige hiërarchische organisaties, zoals de raad van Kerken
deze wil verwezenlijken. 5 )
Men kan voor de weigering ook politieke redenen aanvoeren en
we geloven, dat men wel voor zeker mag aannemen, dat beide
redenen de resolutie beïnvloed hebben.
Na zijn eerste mislukking in het najaar van 1947, kan de patriarch
van Moskou zich niet veel meer veroorloven; we weten hoe achterdochtig de bestuurders van de Sovjet-republieken. zijn. De vrijheid,
die de Russische Kerk op het ogenblik geniet, is afhankelijk van
5)

„Russie et Chrétienté", cahier 1-2, 1949, p. 80-85.
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haar loyaliteit tegenover het communistisch regiem. Zij moet alles
vermijden wat in de ogen van de Sovjetheersers verdacht kan zijn,
a fortiori moet zij zich onthouden van bijeenkomsten, die niet volledig door de Sovjets gecontroleerd kunnen warden.
Professor G. Florovsky van het Russisch instituut te Parijs voegt
aan deze weigering nog een derde overweging toe. 6 )
Met klem verdedigt hij het goed recht van de orthodoxe Kerken
om aan het oecumenisch congres deel te nemen. De orthodoxe Kerken zijn in het vredig bezit van de Waarheid en ze zijn verplicht
hiervan te getuigen voor vergaderingen, voor koningen en voor
volkeren, want hoe zullen die geloven, als ze niet horen? En hoe
zullen ze horen, als niet gepredikt wordt? De Kerk is niet alleen
geroepen om haar kinderen te onderwijzen, maar ze moet getuigenis
afleggen van de Waarheid voor hen die niet geloven. Voor
Florovsky is de deelneming aan het oecumenisch congres een wijze
van missionering. De oecumenische beweging is wel niet de gelukkigste wijze, maar de Waarheid heeft niet het recht de zoekenden
van zich verwijderd te houden. De orthodoxe Kerken hebben in de
vroegere oecumenische gesprekken voldoende blijk gegeven van hun
houding en van hun overtuiging, zodat niemand het feit van hun
deelname als een zwakheid kan beschouwen, of als een bewijs, dat zij
zelf niet overtuigd zouden zijn in het bezit der volle Waarheid te zijn.
Toch waren er te Amsterdam, zo vervolgt Florovsky, minder
orthodoxen dan verwacht werd. De oorzaak hiervan ligt in de weigering van Moskou; het optreden van patriarch Alexis brengt een
verdeeldheid in de orthodoxe Kerken.
Maar heeft de patriarch van Moskou het recht om de deelneming
aan het oecumenische congres aldus te beperken en kunnen enkele
kleine plaatselijke Kerken de „orthodoxe Kerk" vertegenwoordigen?
Professor Florovsky geeft ons geen antwoord op zijn eerste vraag
doch zijn gehele artikel suggereert de lezer een stellige ontkenning:
de patriarch eigent zich een recht toe waarop hij geen aanspraak
kan maken. De resolutie van het concilie van Moskou over de oecumenische beweging vraagt uitdrukkelijk dat men aan geen enkele
orthodox, die te Amsterdam aanwezig zou zijn de titel van vertegenwoordiger der orthodoxe Kerk zou geven, zelfs niet aan een
geboren Rus.
Hiertegen komt Prof. Florovsky, voorstander van de oecumenische
beweging, in verzet.
6 ) In het Russisch tijdschrift: „Tzerkovnoj Vestnik". Parijs, no 18, Mei
1949, p. 9-12.
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De oecumenische beweging, het oecumenische gesprek is niet de
zaak van een locale Kerk doch zij omvat de gehele orthodoxie. Het
territoriale onderscheid was te Amsterdam van geen belang, doch
wel het confessionele onderscheid. Daarom kan iedere orthodox, of
iedere orthodoxe Kerk, hoe onaanzienlijk zij ook is, de orthodoxie
vertegenwoordigen, vermits hij of zij optreedt en spreekt als orthodox.
De afwezigheid van enkele locale orthodoxe Kerken, ook al telt
men onder hen de grootste, ontneemt aan de andere vertegenwoordigers noch het karakter van hun orthodoxie noch de mogelijkheid
om hiervan te getuigen. Het standpunt van de Parijse professor is
wel duidelijk: de patriarch van Moskou met zijn aanhang had geen
enkel recht om aan welke orthodoxe Kerk ook de deelneming aan
het congres van Amsterdam te verbieden. Deed hij dit toch, dan
betekent zijn optreden een aanmatiging van een andermans recht,
want alleen een besluit genomen door de gezamenlijke orthodoxe
Kerken, onder voorzitterschap van de oecumenische patriarch, kan
het standpunt van de orthodoxe Kerken bepalen.
De opvatting van Florovsky dat de weigering van Moskou een
uitvloeisel is van de strijd tussen de twee patriarchen om de voorrang kan men ook afleiden uit de resolutie zelf. Zij zegt n.l. dat men
te Moskou besloten had niet aan het congres van Amsterdam „in
zijn tegenwoordige toestand" deel te nemen.
Wanneer de woorden „in zijn tegenwoordige toestand" duiden
op de verwaarlozing te Amsterdam van de verschillende locale Ker
ken en op de miskenning van de grootste van deze Kerken, Rusland,
dan mogen we aannemen, dat het patriarch Alexis niet zozeer te
doen is om de manifestatie van de orthodoxie, dan wel om de erkenning dat Rusland op het ogenblik onder de orthodoxe Kerken
de eerste plaats inneemt en dat deze aan Constantinopel ontvallen is.
Hoe het ook zij, de strijd is hiermede niet ten einde; Moskou zal
het bij deze poging niet laten.
Maar de strijd is voor het christelijk Oosten van teveel belang,
want een kerkelijke overheersing van het patriarchaat van Moskou
betekent ook een communistische overheersing en hiervoor behoede
God Zijn Kerk.

Zal Benelux geen werkelijkheid worden?
door Prof. R. VANDEPUTTE

O

P de verwezenlijking van Benelux werden, sinds het einde

van de tweede wereldoorlog, grote verwachtingen gebouwd.
De Belgische industrie zag in het tot stand komen van één en hetzelfde economisch grondgebied, zonder grenzen noch belemmeringen ,
zich uitstrekkende van Groningen tot Aarlen en Luxemburg, een
machtig middel om de afzet van de productie te verzekeren of ten
minste te vergemakkelijken. Men zou de productie van de fabrieken
kunnen specialiseren, de voortbrengingscapaciteit van de bedrijven
kunnen verruimen, de mededinging van de buitenlandse nijverheid

kunnen trotseren. Dat alles leek met Benelux mogelijk omdat men
voortaan over een belangrijke binnenlandse markt zou beschikken,
een markt waarop als kopers 20.000.000 cc'nsumenten met een hoge
levensstandaard zouden verschijnen. Daarbij kwamen dan nog de
uitgestrekte overzeese gebieden die door hun levering van voorname

grondstoffen en hun afneming van afgewerkte goederen, de economische structuur van het geheel op zeer gelukkige wijze aanvulden
en verstevigden.
Ook sommige Belgische politici verwachtten veel van Benelux.
Door het realiseren van de economische unie tussen Nederland,
Luxemburg en België zouden ze aan de wereld bewijzen dat deze
landen een voldoende politieke rijpheid bezaten om een eerste e n
gewichtige stap te zetten in de richting van een Europese federatie.
Dat zulks een zekere naijver te Londen en te Parijs en een onverholen geestdrift te Washington zou verwekken, daarvan waren de
meest vooraanstaande leden van de successieve Belgische Regeringen
zich ten zeerste bewust.
In Belgische katholieke kringen begroette men de Benelux-gedachte
met sympathie. Niet alleen betekende voor hen de samenwerking met
Nederland een inniger verbroedering met de talrijke Rooms-katholieken
van dit land, maar bovendien was Benelux in hun ogen een interessante
étappe voor de verbetering van de verhouding tussen de volkeren en
voor de versteviging van de wereldvrede.
De Vlamingen, in 't bijzonder de Vlaamse literaire kringen, zagen

in de economische samenwerking met Nederland een factor die de
vriendschap tussen Noord en Zuid hechter zou maken. Wegens de
taalverwantschap vonden ze deze toenadering zeer gewenst.

.
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Kortom, de voorstanders van Benelux waren bij ons bijzonder talrijk.
Er waren nochtans ook tegenstanders, zoals verderop nog zal
worden betoogd; een uitgesproken argwaan bestond namelijk in
landbouwkringen, in het handelsmilieu te Antwerpen en zelfs in
bepaalde sectoren van het bedrijfsleven.
In Nederland was de mentaliteit tegenover België sinds de tweede
wereldoorlog aanmerkelijk verbeterd. Zeker hadden sommigen van
onze Noorderburen hun superioriteitscomplex tegenover de „kleine
Belgen" nog niet volkomen afgelegd. Doch hun Hollandse nuchterheid deed hen inzien dat hun vaderland niet afgezonderd van de
wereld mocht gaan leven, dat de betrekkingen met Duitsland althans
voorlopig lang niet de v6Oroorlogse betekenis zouden hebben, dat

de Belgische voorspoed een werkelijkheid was en dat Benelux
een belangrijk stadium voor de Europese samenwerking kon worden.
Bij gelegenheid van de vele officiële en private besprekingen welke
Nederlanders met Belgen sinds 5 jaar hebben gevoerd, is het dan
ook regelmatig gebleken dat de economische unie tussen de lage
landen aan de zee als een zeer prijzenswaardig doel door de Nederlandse afgevaardigden werd nagestreefd.

Ondanks dit oprecht en soms intens verlangen naar de verwezenlijking van Benelux, ondanks de onophoudelijke onderhandelingen,
ondanks de gunstige atmosfeer die in de pers en door voordrachten
rond de Benelux-gedachte werd geschapen, zijn de resultaten tot hiertoe niet zeer belangrijk. Een gemeenschappelijk optreden op sommige
internationale vergaderingen, een betrekkelijke verruiming van onze
export-handel naar Nederland die echter ten dele slechts kon worden bereikt door onze credietverlening aan dit land ---, de afschaffing
van de douanerechten aan de gemeenschappelijke grens en de afkondiging van eenzelfde tarief voor tolrechten tegenover derde landen en
ook voor sommige accijnsrechten, ziedaar hetgeen tot stand werd gebracht. De douane-overeenkomst lijkt op het eerste gezicht gewichtig.
Het is echter voldoende bekend dat Nederland de invoer van Belgische
goederen door een systeem van contingenteringen en deviezenvergunningen beperkt en in de hand houdt, zodat het verdwijnen van de tolgrens bij lange na niet het vrije goederenverkeer tot gevolg heeft.
Mager zijn die resultaten alleszins. Gedurende maanden koesterde
men de hoop dat betere uitslagen in het vooruitzicht stonden. De
prae-unie en zelfs de algehele economische unie werden herhaaldelijk
voorgespiegeld als een nakende werkelijkheid. Doch na de recente
besprekingen te Luxemburg, zijn de verwachtingen teleurgesteld.
Het enthousiasme gaat aan het luwen of is zelfs gebroken. Er komt
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geen einde aan het wachten. Ook op het internationaal plan beseft
men plots de naakte realiteit: Nederland, Luxemburg en België zullen,
althans voorlopig, niet de eerste stap zetten waarop Amerika rekende
om de Europese federatie te bevorderen.
Waaraan zulks ligt? Er zijn oorzaken te noemen die betrekking
hebben op de toegepaste methode. Bovendien zijn er moeilijkheden
die voortspruiten uit de respectieve economische toestand van Nederland en België.
Gevallen van economische toenadering tussen twee of verschillende
landen hebben zich in de geschiedenis van de laatste eeuw herhaaldelijk voorgedaan. Hierbij is veelal gebleken dat het doel niet
volkomen kan bereikt worden zonder de erkenning van een gemeenschappelijke overheid op economisch en zelfs op politiek gebied.
Na de Anschluss van Oostenrijk bij het Hitleriaans Duitsland is
de economische unie van deze landen met een verbazende snelheid
geschied, omdat het politiek gezag er over waakte dat het economisch
potentieel van Oostenrijk in het Reich zou ingeschakeld worden.
Eén en dezelfde leiding beheerste voortaan het bedrijfsleven aan
weerskanten. Reeds in 1939, bij de aanvang van de tweede wereldoorlog, was dat versmeltingsproces tot zijn einde gebracht. Het zij
dadelijk verklaard dat wij voor onze lage landen aan de zee noch
de nationaal-socialistische opvatting betreffende het doel van een
„economische Gleichschaltung", noch de toegepaste methodes kunnen aanvaarden. Het blijft niettemin een feit dat, bij de Anschluss,
het politiek gezag de economische samenwerking heeft verwezenlijkt.
In democratische Staten doet zich overigens, mutatis mutandis, hetzelfde verschijnsel voor: indien de Verenigde Staten en Zwitserland
voor de verschillende bij de federatie aangesloten landen, niet één
en hetzelfde gezag voor met de dag talrijker wordende aangelegenheden hadden aanvaard, dan ware onder hen een werkelijke economische unie vermoedelijk niet mogelijk geweest. Anderzijds: naarmate de politieke banden tussen Engeland, de Dominions en de
koloniën van het Empire losser worden, lopen insgelijks de handelsstromingen en de financiële relaties van de verschillende betrokken
landen meer en meer uiteen. In de 19e eeuw kon men misschien de
economische samenwerking op een eenvoudige Zoliverein baseren
(al bleek het reeds in die tijd dat gemeenschappelijke economische
en politieke organen voor het behoud van deze samenwerking na
korte tijd werden tot stand gebracht); in 1950 echter, rekening houdend met de onafwendbare Staatsbemoeiïngen op economisch gebied — hoe beperkt men zich deze tussenkomst ook eventueel wenst
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voor te stellen —, kan de thesis verdedigd worden dat een economische unie, zonder aangepaste publiekrechtelijke instellingen, niet
meer mogelijk is of minstens op ernstige hinderpalen stuit.
Om dezelfde opvatting anders uit te drukken: wanneer een volkomen zelfstandigheid van de respectieve Overheidsorganen wordt
gehandhaafd, dan mag men niet de hoop koesteren dat deze gezagdragers het over alles eens zullen worden, wat voor de economische
unie onontbeerlijk is, noch vooral dat ze feitelijk eenzelfde economische politiek in beide landen zullen kunnen doorvoeren, al zouden
ze theoretisch tot volkomen eensgezindheid aangaande de te treffen
maatregelen gekomen zijn. De wegen lopen fataal uiteen wanneer men
de toestand onophoudelijk uit verschillende gezichtspunten bekijkt en
met de bekommernis, niet de welvaart van het geheel te verzekeren,
maar wel de voorspoed van het land waarover men het gezag voert.
Van een publiekrechtelijke, structurele hervorming krachtens welke
Nederland en België over sommige gemeenschappelijke instellingen
zouden beschikken, wordt er nagenoeg niet gesproken. Eigenlijk bestaat er voor een dergelijke opvatting in vele kringen zeer weinig
sympathie. De Walen zouden zich vermoedelijk krachtdadig verzetten. De Nederlanders blijven in ruime mate de mening toegedaan
dat aan de souvereiniteit van het Rijk der Nederlanden niet mag
worden getornd. De Belgische industriëlen
die in vele opzichten
voorstanders van de economische unie zijn
vrezen een versterking
van het Staatsdirigisme indien Benelux de creatie van nieuwe
Overheidsorganen met zich brengt. Voor hen gaat Benelux gepaard met een terugkeer naar het economisch liberalisme. Het vrije
goederenverkeer over het ganse grondgebied van Nederland, België
en Luxemburg, alsook de onbeperkte omwisselbaarheid van de munten zijn voor onze industriëlen de kenmerken en het doel van de
economische unie: daartoe zijn geen nieuwe instellingen nodig.
Het schijnt dus wel vast te staan dat, zoals Mr Kymmell het op
2 November 1.1. in de Economisch-Statistische Berichten schreef,
„beide landen voor een ,pooling of sovereignty' niet rijp zijn."
Dit brengt ons tot het besluit dat in de huidige publiekrechtelijke
verhoudingen tussen Nederland en België nog heel wat moeilijkheden zullen moeten worden overwonnen of omzeild vooraleer de
economische unie verwezenlijkt is.
Tot dezelfde conclusie komt men wanneer men de aangelegenheid
niet meer vanuit het gezichtspunt van de gevolgde procedure beoordeelt maar op basis van de economische toestand in Noord en
Zuid.
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De elementen die op dit ogenblik de verwezenlijking van
Benelux in de weg staan, zijn nogal talrijk. Op zuiver industrieel
gebied zijn de belemmeringen misschien de geringste. Talrijke Belgische nijverheidssectoren ondervinden weinig of geen mededinging
in Nederland omdat soortgelijke bedrijven daar niet bestaan of althans niet in voldoende mate. Zulks is evenwel niet altijd het geval. De
papiernijverheid en de textielnijverheid bijvoorbeeld zijn gevestigd aan
weerskanten van de grens en takken van industrie die thans in Nederland nog maar in een beginstadium van ontwikkeling zijn getreden,
kunnen binnen afzienbare tijd een grotere omvang hebben gekregen.
Dit is met name mogelijk voor de staalnijverheid en voor verschillende
categorieën van constructiewerkplaatsen. Indien een werkelijke concurrentie tussen de industriëlen van het Noorden en van het Zuiden
algemeen zou worden, is het onwaarschijnlijk dat de Belgen steeds de
overwinning zouden behalen: wegens de recente devaluaties, zijn inderdaad de prijzen en lonen in Nederland vaak lager dan in België.
Een grote struikelblok voor Benelux is eveneens de toestand op
het gebied van de landbouw. Te dien opzichte is België zo protectionistisch als het maar zijn kan en er bestaat een schrijnende tegenstelling tussen de liberale denkbeelden van onze nijverheid en de
behoefte aan bescherming van onze landbouw. Tot mededinging
met de Nederlanders zijn onze boeren niet in staat, om verschillende
redenen. Uit de cijfers die Professor Pinxten, in 1947, in zijn Grondtrekken van de Belgische Landbouweconomie ( Standaard-Boekhandel) publiceerde, kunnen wij afleiden dat de zwakheid van Belgische zijde niet uitsluitend ligt aan een onvoldoende technische
scholing en uitrusting, maar ook aan de sterkere versnippering van
de landbouwbedrijven, een factor die op de exploitatievoorwaarden
een nadelige invloed doet gelden. Deze vraagstukken, waaraan verschillende sociale aspecten verbonden zijn, zullen niet zo gemakkelijk
opgelost worden.
Anderzijds is, op commercieel gebied, de tegenstelling tussen Rotterdam en Antwerpen voldoende bekend.
Volgens de opstellers van de Douane-overeenkomst, in 1947 afgesloten tussen de Benelux-landen, alsook volgens de recente definitie van de internationale studiegroep voor een Europese douaneunie, is een economische unie niet denkbaar zonder een onbelemmerd
betalingsverkeer. Bij gelegenheid van de jongste besprekingen te
Luxemburg tussen de Regeringen van de drie partners, hebben de
Nederlandse afgevaardigden daarop zeer bijzonder gewezen. De
Belgische Ministers waren echter verplicht te antwoorden, dat het
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aanzienlijke en blijvende deficit van de Nederlandse betalingsbalans
tegenover het buitenland niet toeliet deze gewichtige stap te zetten,
die erin zou bestaan de onbeperkte uitwisseling van guldens tegen
Belgische franken te aanvaarden of minstens tegen een bepaalde
datum in het vooruitzicht te stellen. Objectief moet worden erkend
dat, rekening houdend met de methode die bij de verwezenlijking van
Benelux wordt toegepast en die gebaseerd is op onderhandelingen
tussen twee zelfstandige Staten, het standpunt van de Belgische
Regering begrijpelijk is. Men vraagt niet aan een rijke zijn vermogen
te vermengen met dat van een arme ten bate van een associatie
waarin ieder lid zijn eigen onmiddellijk voordeel nastreeft. Iedereen
weet dat de handelsbalans van België ongeveer in evenwicht is (al
zal de evolutie misschien wat minder gunstig worden in de nabije
toekomst) . In Nederland integendeel blijft de toestand zeer ongunstig en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Met een diepe
bekommernis schrijven de Nederlandse economen over het aanzienlijke deviezentekort van hun land, hetgeen redelijkerwijze de Nederlandse bevolking zou moeten verplichten tot een gevoelige daling
van haar levensstandaard. Men kan toch niet verwachten dat België
maand in, maand uit, het deficit zou aanvullen met eigen reserves.
Niet alleen tegenover de Verenigde Staten maar ook tegenover het
Sterling-gebied en de meeste Staten van Europa, vertoont Nederland een passief saldo. Verschillende van de belangrijkste nijverheidstakken werken uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor
binnenlands gebruik, bijvoorbeeld het bouwbedrijf dat 25 % van de
industriële werkkrachten opslorpt, of behoeven uit het buitenland
grondstoffen die veel meer kosten dan het deel van de afgewerkte
productie dat wordt uitgevoerd: hier worden de textielnijverheid en
de confectienijverheid bedoeld. Bij de afzet in het buitenland van
een der voornaamste landbouwproducten, namelijk boter, ontmoet
Nederland met de dag groter wordende moeilijkheden.
Wellicht zal de lezer na dit alles de indruk opdoen dat wij het
beste doen met over Benelux niet meer te spreken omdat het onderzoek van het vraagstuk niet toelaat de concrete verwezenlijking
van het verhoopte doel te verwachten. Dit pessimisme zou overdreven zijn. Ongetwijfeld zijn de hindernissen talrijk en belangrijk.
Evenwel kan niemand betwisten en het wordt ook niet betwist
dat een inniger samenhang tussen de landen van Europa de weg
van de vooruitgang is. Ook voor België en Nederland is dat zo.
De tragedie ligt in de oneffen weg die men moet afleggen, vooraleer
het eindstadium bereikt wordt. De Regeringen van de betrokken
31
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deze omvangrijke kennis weinig aan de uiterlijke kant van het boek.
De literatuurlijst, die gewoonlijk een snelle oriëntatie over de fundamenten van een boek mogelijk maakt, ontbreekt. Dit blijkt niet toevallig want in het boek komen zeer weinig auteurs-namen voor en ook
zeer weinig verwijzingen. Dit zou niet uitzonderlijk zijn, wanneer de
S. zich bewoog op een gebied, waarover vrijwel niets geschreven is.
Zulks kan men noch t.a.v. Thomas noch t.a.v. Freud zeggen.
Het feit, dat de S. haar opvattingen niet heeft willen of kunnen confronteren met die van anderen, zelfs niet met die van degenen, wier stre
ven met het hare verwant is, zoals Dalbiez en De Greeff, kan dan het
vermoeden doen rijzen, dat zij uitermate origineel werk heeft geleverd,
dat nog weinig vergelijkingspunten biedt. Dit vermoeden blijkt niet
juist voor wat haar eigen originaliteit betreft: zij steunt nl. --- en geeft
dit uitdrukkelijk te kennen — vrijwel geheel op een werkje van Prof.
Mr W. Duynstee C.S.S.R. Zozeer is deze laatste de inspiratie-bron
van het werk, dat Dr Terruwe hem na de vermelding in het begin als
„de sleutel voor de oplossing van alle moeilijkheden" niet meer hoeft
te citeren hoewel op elke bladzijde zijn invloed blijkt. De S. blijkt werkelijk „mulier unius libri".
Het bedoelde uitgangspunt in het verslag van een voordracht, door
Prof. Duynstee gehouden voor de Ver. v. Thomistische Wijsbegeerte
in 1935 en verschenen als bijlage van Studia Catholica van dat jaar
onder de titel: „De verdringingstheorie, beoordeeld van thomistisch
standpunt" — ( Merkwaardig dat de S. én de naam van de Ver., én het
jaartal én de titel verkeerd citeert; wat betekenen deze Fehlleïstungten,
o, Freud?) .
De visie, welke Prof. D. hier ontvouwde, getuigt zonder twijfel van
originaliteit en ook van een ruimhartigheid tegenover de psycho-analyse, zoals die — zeker in die jaren — in katholieke kring nauwelijks
haar gelijke vond.
Er zijn op deze visie bij mijn weten, weinig of geen principiële reacties
gevolgd — tot nu toe, nu Dr Terruwe er de rijpe vruchten van te zien
geeft. Welke zijn die vruchten?
De pijler van de psycho-analyse is de leer van de verdringing: Freuds
grondgedachte was, dat de oorzaak van de neurosen gezocht moet
worden in de verdringing van menselijke aandoeningen of affecten.
(Men vgl. hiervoor mijn werkje over het Ontstaan der Psycho-analyse,
Dekker v.d. Vegt, Nijmegen, 1946) . De S. accepteert dit uitgangspunt
van Freud en tracht er dan een verklaring van te geven in het licht
van de thomistische psychologie. Dat de S. de verdringingsopvatting
van Freud accepteert kan men als feit nemen: toch is dit bij lange niet
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rationele psychologie d.w.z. zij geeft weer de thomistische psychologie,
zoals die in seminarie-handboeken van een slecht soort te vinden
is. De hele achtergrond hiervan veronderstelt ze bekend: dat is een
uitgangspunt, waarover het geen zin heeft te twisten mits beseft
wordt, dat daarmede haar werk voor niet-thomistisch geschoolden
vrijwel onbegrijpelijk wordt. Een confrontatie met het moderne wijsgerige denken, ook het neo-thomisme, streeft ze blijkbaar niet na. Ze
onderscheidt dan de drie sferen, vegetatief, sensitief en intellectief
en werkt, als voor haar doel het meest belangrijk, vooral het sensitieve leven uit. Aan de zinnelijke kenvermogens beantwoorden de
zinnelijke streefvermogens --- de concupiscibilis en de irascibilis. Het
eerste noemt ze lust-streefvermogen, omdat het op de dingen als lustgevend gericht is; het tweede noemt ze, met een nieuwe term, „nuttigheidsstreefvermogen" omdat hiermede de dingen worden nagestreefd,
waarvan het goed alleen bestaat in de nuttigheid voor het bereiken
van een ander lustobject.
Deze gelijkstelling van bonum arduum en bonum utile acht ik geenszins acceptabel r-- maar ook dit zullen we nu laten rusten.
In het luststreefvermogen onderscheidt ze dan de verschillende passiones of aandoeningen als amor, desiderium, fuga, tristitia, enz.; zo
ook in de irascibilis, waar ze opmerkelij kerwij s de ira (toorn) niet als
aparte passie wil onderscheiden. (Is de irascibilis niet juist naar de
ira genoemd?) . Vervolgens komt het zinnelijk beweegvermogen aan
de orde ^-- dit staat in dienst van het nuttigheidsstreefvermogen: immers
een beweging is een middel om een sensitief doel te bereiken en iets
wordt als middel alleen nagestreefd door het nuttigheidsstreefvermogen. „De psychische ontwikkeling is dus deze: de luststreving activeert de nuttigheidsstreving om zich op een middel te richten ten
einde een doel te bereiken; len deze nuttigheidsstreving gebruikt dan
de beweging om dit te verwezenlijken". (32).
Wat moet men nu hiervan denken? Ik acht dit scholastiek op zijn
slechtst --- een spel van vermogens, waarbij de mens als persoonlijke
eenheid zoek raakt; dit is dor rationalisme, dat niet zoveel verschilt
van dat andere rationalisme, dat de mens als een bundel kettingreflexen
verklaart. Maar gaan we verder: het intellectieve levien, verstand en
wil, wordt uiteengezet. De wil volgt het verstand en de zinnelijke
streefvermogens zijn gedisponeerd om de rede te volgen: passio nafa
est obedire rationi d.i. het ligt in de natuur van de aandoening de rede
te volgen.
Na de uiteenzetting van deze rationele psychologie komt de verdringing aan de orde, de oorzaak van alle neurosen. De verdringing
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komt tot stand doordat een verlangen, dat in het zieleleven opkomt,
door een bepaalde kracht weggedrukt wordt, waardoor dit verlangen
onbewust doorwerkt en zich in symptomen gaat uiten van ziekelijke
aard. Dit gaat de S. nu verklaren in het licht van de rationele psychologie. In dit kader blijken twee soorten van conflicten mogelijk:
conflicten tussen zinnelijke streving en wil en conflicten tussen zinnelijke strevingen onderling. Het eerste soort, conflict tussen wil en zinnelijke streving, kan nooit tot verdringing leiden want „de zinnelijke
streefvermogens zijn uiteraard aan de rede onderworpen — het ligt
in hun natuur de rede te volgen". Wanneer het gevoelsleven zuiver
door rede en wil geleid wordt, kan er wel strijd zijn en conflict maar
geen verdringing. Daarom kunnen moraal-normen, als zuiver redelijke
normen, ook niet tot verdringing voeren (In dit laatste opzicht heeft
Freud het dus verkeerd volgens de S.) . Het gebeurt echter gemakkelijk,
zegt de S., dat de leiding van het gevoel niet zuiver door rede en wil
plaats heeft maar mede door een van de zinnelijke streefvermogens.
En dan krijgen we de tweede soort van conflicten, waarbij de ene
streving de andere verdringt. De verdrongen streving bereikt niet haar
object en blijft in de toestand van spanning bestaan. Dit is het begin
van de neurose. Want die verdrongen passie is ziekte-verwekkend,
zij gaat autonoom haar gang en verstand en wil kunnen er geen invloed
meer op uitoefenen. De verdrongen passie is een corpus alienum, een
„Fremdkórper" zoals Freud zeide, en wel „alienum omdat het eigene
van het zieleleven is het beheersbaar zijn door het verstand". (48).
Wat te denken van dit algemene uitgangspunt? Vooreerst hebben we
hier de grondfout van dit werk zeer duidelijk voor ons: nl. de vermenging van wijsgerig en empirisch niveau. Abstract-wijsgerig kan
men spreken van zuivere rede en zuivere wil, maar empirisch komt
zoiets niet voor en komt dus ook niet als empirische verklaring in aanmerking. En wie wordt bij de bepaling van het eigene van het zieleleven als zijnde het beheersbaar zijn door het verstand niet herinnerd
aan de idées claires van Descartes en de ratio van Spinoza? Dit alles
riekt naar een uitgesproken rationalisme, dat b.v. met Kant ook spreekt
van „reiner Wille" en „reine Vernunf t". En die passies, die zo maar
autonoom hun eigen gang gaan terwijl de rede in Olympische rust moet
toezien: is dat niet het maken van een wijsgerige onderscheiding tot
een volkomen empirische scheiding van sferen van psychisch leven?
En let wel: dit heeft zijn consequenties, want er wordt uitdrukkelijk
door de S. opgemerkt, dat bij een verdrongen passie niet meer van
vrije akten gesproken kan worden. De mens valt dus ook moreel in
stukken uiteen.
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Kijk, eigenlijk zit hier de kern van de hele zaak. Freud heeft zijn
verdringing ontdekt bij hysterische patiënten waarbij een soort afsplitsing in het psychische plaats heeft. Daarmede was de grond gelegd
voor verschillende instanties in de mens b.v. bewust en onbewust,
het, ik en oppernik, en nu kon verder het gevecht tussen deze instanties
beginnen. Dit rationalistisch mechanicisme van Freud wordt nu geflankeerd door het mechanisch rationalisme, waartoe Dr Terruwe de
thomistische psychologie reduceert.
En zo wordt het spelletje om het ene als verklaringskader te gebruiken voor het andere vrij simpel. De wijze, waarop de S. dit uitwerkt
hoeven we niet verder in details te volgen. In de grote lijn komt het
hierop neer dat de luststreving meestal door de nuttigheidsstreving
verdrongen wordt waarbij het resultaat, i.c. de neurose, verschillend
is al naar gelang de verdrongen passie achtervolgd blijft door de
verdringende passie of met rust gelaten wordt. De verschillende passies
van de ene streving kunnen in actie komen en verdringend gaan werken
op die van de andere streving en dan krijgen we een strijd van vermogens, waar zelfs eren vermogenspsycholoog van gaat rillen.
Het zou me te ver voeren om dit alles uitvoerig aan kritiek te onderwerpen. Ik moge me beperken tot enkele opmerkingen en vragen.
Dr Terruwe beschrijft een vorm van neurose, die als nieuwe ontdekking werd uitgeroepen, nl. de energie neurose: in werkelijkheid is dit
een nieuwe naam voor een vorm van dwangneurose. Soit. Het wezen
dezer ziekte „bestaat daarin, dat het gevoelsleien d.w.z. het luststrevingsleven, abnormaal door het bewust intellectieve leven, dat de
strevingen van het nuttigheidsstreefvermogen onnatuurlijk gebruikt, in
bedwang wordt gehouden". (97). — Hieruit blijkt dus, dat die beroemde rede niet altijd redelijk is maar ook onnatuurlijk te werk kan
gaan. En dan wordt er dus verdrongen. Dit is een subtiel spelletje:
als de rede redelijk te werk gaat kan ze niet verdringen; als ze niet
redelijk te werk gaat, verdringt ze wel. Of ook: de rede is redelijk als
ze niet verdringt en de rede is niet redelijk als ze wel verdringt. Die
arme redelijke onredelijke rede en dat arme redelijke wezen, dat met
zoiets bedeeld is: kan het anders dan neurotisch zijn bij zulk een verdeeldheid en ambivalentie?
Een ander onderwerp: de meeste neurosen blijken voort te spruiten
uit een verdringing van de luststreving' door de nuttigheidsstreving.
Een eerste punt van kritiek biedt hier de naamgeving: kan men de irascibilis zo maar vereenzelvigen met een streving, die de objecten nastreeft voorzover ze middel zijn? Geenszins — arduum apelleert inderdaad aan gevoelsfuncties, maar utile, het nuttige, datgene wat middel
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tot een doel is, appelleert als zodanig niet aan het gevoel maar aan het
intellect. De geordendheid van iets als middel tot iets anders kan alleen
het intellect onderscheiden en vaststellen.
Arduum is datgene wat ons weerstreeft en daarom kan men de irascibilis wel als weervermogen benoemen. Maar afgezien van haar naamgeving, die het systeem verwringt, hoe kan die irascibilis de grote
vijandin en verdringster worden van de concupiscibilis terwijl
Thomas toch uitdrukkelijk stelt:
1. dat de irascibilis haar begin en eind vindt in de concupiscibilis
incipit et terminatur, ordinatur ad concupiscibilem;
2. dat de irascibilis de propugnatrix en defensatrix, de voorvechtster
en verdedigster van de concupiscibilis is.

—

Men kan antwoorden, dat zulks wel waar is, als alles redelijk gaat
maar dat het juist omgekeerd is als het niet meer redelijk toegaat.
Dat zou inhouden, dat — als alles redelijk gaat — het Thomisme waar
is en zo het niet redelijk gaat, het Freudianisme waar wordt. Een
paradox, die iets aanlokkelijks heeft.
Nu redeneer ik nog op grond van de juistheid en adaequaatheid van
de thomistische opvatting over strevingen, passies, enz. Maar het kan
ook anders. Dr Terruwe schijnt nooit gehoord te hebben, dat het Thomisme, geen afgeronde grootheid is. Het Thomisme heeft een grond
schat van onvergankelijke waarheden maar daarnaast ook veel, wat
onder invloed van de tijd geformuleerd werd en met de tijd aan verandering onderhevig is. Dit laatste is zeker het geval met vele van zijn
psychologische formuleringen — immers de Middeleeuwers hadden wel
een sterk ontologische instelling maar weinig of geen psychologische
mentaliteit. Zo ook Thomas ^-- en hij was groot genoeg om zich van
de relativiteit van vele zijner indelingen bewust te zijn: zegt hij niet
vaak: „convenienter" d.w.z. „gevoegelijk kan men aldus indelen".
In de tractaten van St Thomas over de passies en de habitus ligt zeker
'n schat van gegevens, die bewerkt kan worden — maar de indeling, de
classificatie is juist een van de meest relatieve aspecten van deze tractaten. We weten nu toch b.v. wel, dat getallensymboliek bij dergelijke
indelingen een grote rol speelde. Ik vraag me dan ook af welke Thomist, die niet tot autisme vervallen is, aan de indeling in strevingen
en passies nog grote waarde hecht. Het zijn kaders, die ' een zeker nut
hebben een stof te ordenen, die ook op vele andere wijzen geordend
kan worden. Sertillanges b.v. zegt: „1'irascible et le concupiscible, cadres
généraux de ces émotions, ne représentent plus pour nous rien d'utile".
(S. Th. II, 205) .
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Wanneer dat zo is, wat heeft de poging van Dr Terruwe nog voor
betekenis? Haar hele opzet toch is om het empirisch verschijnsel der
verdringing te verklaren op grond van dat kader van strevingen en
passies. Met het vallen van dat kader wordt haar hele verklaring een
rationeel spelletje.
Laat ik samenvatten: het thomistisch kader van strevingen en passies
wordt door Dr Terruwe gebruikt om de verdringing volgens Freud te
verklaren. Deze poging is mislukt om de volgende redenen:
i . een wijsgerige theorie kan men niet zonder meer gebruiken als een
middel om empirische verschijnselen in hun empirisch verloop en
hun gevolgen te verklaren.
2. de wijsgerige theorie, zoals ze die voorstelt, is een bloedloos rationalisme, dat met werkelijk Thomisme alleen een schematische gelijkenis vertoont.
3. in het hanteren van deze theorie maakt ze zich schuldig aan ernstige inconsequenties.
4. gesteld zelfs dat het wijsgerig kader, dat ze gebruikt, juist gehanteerd werd, dan zou men nog moeten vaststellen, dat dit
kader in het wezen van het Thomisme niet deelt maar slechts zeer
betrekkelijke betekenis heeft. Inderdaad wordt het door grote Thomisten van deze tijd dan ook als accidenteel en zelfs als onnuttig
voorgesteld.
5. Het phenomeen „verdringing" als menselijk gebeuren, wordt ons
niet duidelijk gemaakt. De menselijke persoon blijft in dit hele werk
trouwens merkwaardig in het duister: daarom horen we zo weinig
van geweten, schuld, berouw, liefde. We horen zo weinig van de
mens, het subject van menselijke akten. De passie is slechts een
component van elke menselijke akt en daarom behandelt Thomas
juist de passies in het kader van de menselijke akt. Dat is veel
wezenlijker voor het Thomisme dan de indeling in strevingen en
passies.
Kortom: de mens wordt in dit werk verdrongen en dat
is een veel
erger soort verdringing dan de verdringing van passies; en een dergelijke verdringing heeft ook veel ernstiger gevolgen in de morele orde.
Valt er nu van dit werk niets goeds te vertellen? Ik zei reeds dat
een dergelijke poging bewondering verdient. Ook al is de thesis en
geest van het boek niet juist, toch zitten er strekkingen in, die --mits anders geformuleerd . — van grote betekenis kunnen zijn. Intuïtief
heeft de S. gewerkt in de richting van een opvatting, die o.a. door
Pradines en De Greeff in de laatste tijd geaccentueerd is: de tegen.
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stelling nl. tussen defensie-mechanismen en sympathie of liefde; de
tegenstelling ook tussen Lieben und Herrschen van Griinbaum, een
begrippen-polarisatie, welke trouwens in het hele anthropologischexistentiële denken van onze tijd sterk naar voren komt.
Beklemd door een zeker systeem-autisme heeft ze echter niet bewust
aansluiting gezocht bij deze moderne richtingen. Ook haar ideeën
omtrent de energie-neurose bevatten zeker belangrijke elementen: maar
het juiste kader ontbreekt nog.
Men kan aan deze kritiek voorhouden het succes van de methode,
welke uit haar theorie voorvloeit.
Dato, non concesso: het succes van een psycho-analyticus wordt
niet primair bepaald door de methode maar door de mens, die ze
hanteert en door de mensen voor wie hij ze hanteert. En deze laatsten
zijn hier niet eens het minst belangrijk: want uit haar werk maak ik op,
dat dit veelal mensen zal betreffen, die enige vertrouwdheid hebben
met de kaders der rationele psychologie. Ben therapie die aan die
rationele psychologie appelleert zal dus gemakkelijk resonanties wekken. Ex falso sequitur quodlibet --- dit alles gevoegd bij het vertrouwen,
dat de S. zelf in haar therapie heeft, verklaart voldoende welk succes
dan ook.
Het boek raad ik ter lezing aan aan allen, die ex prof esso met
psychische moeilijkheden te maken hebben en tevens behoorlijke kritische zin bezitten. Ze kunnen er uit leren wat voor een soort moeilijkheden een geestelijke ontwikkeling kunnen belemmeren en ze kunnen
met menige nuttige opmerking van praktische aard hun voordeel doen.

Naar harmonischer arbeidsverhoudingen
in Amerika
door Daniël LYONS S.I.

Niet alleen uit de Europese l anden maar ook uit Amerika brengt het
nieuws voortdurend berichten over arbeidsconflicten in de industrie. Aangezien de verhoudingen in Amerika een geheel ander beeld vertonen dan in
Europa, is het voor de Europese lezer niet altijd gemakkelijk een objectieve
visie te krijgen op de Amerikaanse sociale problematiek. En toch is Amerika
sinds Roosevelts „New Deal" in de sfeer v an de arbeid onderhevig a an veranderingen, die tezamen een evolutie betekenen. Waar deze evolutie nu
zich nog voortdurend voltrekt, leek het ons belangrijk een Amerikaanse
medewerker het woord te geven om onze lezers enigszins in de . Amerikaanse
sociale vraagstukken te oriënteren. Het is misschien niet geheel overbodig
op te merken, dat de industriële ontwikkeling in Amerika geheel andere
aspecten heeft dan we in de Europese ontwikkeling aantreffen. De geest
van competitie, van free enterprise en bovendien de neiging om practisch
en utilitair te zijn, geven weinig kans aan de ideologische factoren. Voor de
Amerikanen zijn in de sociale verhoudingen vooral de sociologische en
psychologische aspecten interessant. Velen menen d an ook dat zonder inmenging van de staat het bedrijfsleven zelf in staat is de sociale problemen
op te lossen. Toch zijn er de laatste tijd vele anderen die een „Statisme"
voorstaan en menen dat slechts een leiding geven van de staat de industriële
beschaving voor catastrofen kan behoeden. Hoe het ook zij, het navolgend
artikel geeft een aantal bijzonderheden en tot slot een visie, welke wij onze
lezers meenden niet te mogen onthouden.
REDACTIE

1. Nieuwe Tendenzen

H ENRI

Ford II liet onlangs een lang niet malse kritiek horen
op het beleid van de groot-industrie. Millioenen worden jaarlijks besteed aan het opvoeren van de outillage, terwijl tegelijkertijd
niemand zich noemenswaardige zorgen maakt over het op peil brengen van de onderlinge verhouding tussen werkgever en arbeider, ja
niet eens over het begrijpen van het wederzijdse wereldbeeld. Er
kan niet de minste twijfel bestaan aan de waarheid, dat, zo de amerikaanse industrieel half zoveel tijd had besteed aan het cultiveren
van zijn maatschappelijke, wij zouden gaarne zeggen kameraadschappelijke, verhouding ten opzichte van zijn werknemers als hij heeft
gedaan in het uitdokteren van efficiente productiemiddelen, hij, ook
zakelijk gesproken, een heel stuk verder zou zijn geweest.
De leidende industrieën zijn nu eindelijk tot het inzicht gekomen,
dat succes of mislukking in zaken meer afhankelijk is van succes of
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mislukking in de arbeidsverhoudingen dan van enige andere factor.
Vooruitziende zakenlui beginnen meer waarde te hechten aan het
uitbalanceren der menselijke relaties. Zij zijn tot de bevinding gekomen, dat het productievermogen van tevreden en ontevreden
employé's niet hetzelfde is. Progressieve industrie-insiders beklemtonen, dat het niet meer dan een eis van het gezond verstand is
voor een werkgever, om minstens evenveel energie te spenderen
aan het verzorgen van een goede verstandhouding met zijn ondergeschikten als van die met zijn collega's. Zij stellen voorop, dat geen
enkele onderneming het kan bolwerken in een economie van vrije
concurrentie zonder de toegewijde interesse ook van de werknemers
voor het welvaren van het betrokken bedrijf, hun bedrijf.
Bij deze intensiteitsverhoging van de onderlinge welwillendheid
moet de bedrijfsleiding het initiatief nemen. De leiding immers heeft
alles te verwachten van de „industriële vrede". Door tevreden, ja
béter tevreden arbeiders zal de (dienende!) taak, die de industrie in
het geheel van het maatschappelijk bestel vervult, beter tot uitdrukking en waardering komen; zal de publieke goodwill meer verzekerd zijn; zullen economische depressies en hun gevolgen niet zo
breed uitdijen; zullen stakingen minder veelvuldig optreden en zal
een hogere productiviteit kunnen geleverd worden. De meeste ondernemers zijn helaas in de eerste, tweede en derde plaats „zakenlui",
beter thuis op het staalharde gebied der financiën dan op het fijngeaarde terrein van de psychologie. Menigeen van hen is tenslotte
gestruikeld bij gebrek aan menskundig inzicht en fantasie, nodig
voor de bestendiging van deze industriële vrede.
Het bedrijfsleven van het verleden is mank gegaan aan zijn kreupele overtuiging, dat men alle arbeidsproblemen beschrijven kan op
de oppervlakte van een betalingschèque voor arbeidslonen. Wat een
jammerlijke simplificatie dit is, blijkt onmiddellijk uit het feit, dat
firma's met hogere lonen meer stakingen hebben dan die met veel
lagere! Een levenswaardige loonschaal is ongetwijfeld noodzakelijk,
ja, het is de eerste morele wet van het industriële leven. Maar zulk
een loonschaal allèèn blijft nog ènder de noodzakelijke middelen voor
de ideale arbeidsverhoudingen. Statistieken wijzen uit, dat de loonstandaard gewoonlijk niet de werkelijke oorzaak is van arbeidsr
perikelen. Van een dozijn stakingen geven de officiële overzichten
nog niet één de loonkwestie als hoofdoorzaak. Lonen figureren als
nummer vijf, zes en tien op de lijst van stakingsoorzaken. Als de
belangrijkste oorzaken stellen deze statistieken de onzekerheid van
het arbeidscontract, het onvermogen der leiding om efficient tegemoet
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duidelijk, dat een dergelijke berekening een misrekening is geweest.
Het is te laat geworden. De laatste kans van het bedrijfsleven is
nu nog, de verbeeldingskracht en het talent op te brengen om de
losgekomen tendenzen op constructieve wegen te leiden.
De „Nieuwe School '' , waarbij we een man als Charles Luckman,
President van Lever Brothers, aantreffen, begint met toe te geven,
dat de traditionele probleemstelling niet in orde was. Niet alleen
waar het doeltreffende reclamecampagnes betreft, maar ook waar
het gaat om levende arbeidskrachten willen zij rekening houden met
psychologische factoren.
Er bestaat een historische correlatie tussen sociale strubbelingen
en „big business". Zelfs indien de huidige ondernemingswereld al
de mogelijke goodwill opbracht, zouden er speciale industrieel-sociale
problemen zijn om de eenvoudige reden, dat deze moderne groot
industrie big business is! In zijn bekend werk The Medieval and
Modern Workman stelde Ruskin - vast: „Niet het feit, dat de arbeider
geen dagelijks brood zou hebben, doch dat hij geen plezier vindt in
het werk dat hij voor zijn dagelijks brood moet verrichten, is de
oorzaak dat hij rijkdom en luxe als de enige bron van menselijk
genoegen is gaan zien."
Schoon deze woorden ruim zestig jaar geleden neergeschreven
werden, raakte hun schrijver er een van de meest brandende hedendaagse arbeidsvraagstukken mede op de nerf. De dagtaak van den
doorsnee-arbeider vordert geen persoonlijk inzicht, geen persoonlijke
inzet. Vandaar dat hij de belangstelling in zijn werk heeft verloren.
De oplossing echter van deze kwestie is lang niet eenvoudig. Edsel
Ford maakte eens de schatting, dat 43 % van al de werkzaamheden
in zijn fabriek in één dag te leren waren, een andere 40 % in een
week. Alles bijeen genomen was zijn oordeel, dat 99 % van de
bezigheden in de Ford-bedrijven in een tijdsbestek, variërend van
1 dag tot 1 jaar, onder de knie te krijgen waren. Onlangs wees een
soortgelijke Chrysler-statistiek uit, dat Yi van de arbeiders aan een
training van minder dan drie dagen voldoende hadden. Wij mogen
ons dus niet verwonderen, indien zulke werknemers de voldoening
en het half-geestelijk, half-lichamelijk gevoel van bevrediging blijken
te missen, welke de volbrenging van een menselijke prestatie behoort
te schenken.
Dit sluit, op zichzelf genomen, niet in, dat alleen een prestatie,
waartoe een speciaal inzicht of een bijzondere behendigheid vereist
wordt, bevredigend zou zijn. Het wil slechts zeggen, dat iedere bezigheid, hoe eenvoudig ook, aan den arbeider voelbaar dient te maken,

.

.

496 H ARMONISCHER ARBEIDSVERHOUDINGEN IN AMERIKA

dat zijn werk onontbeerlijk is en daardoor als een persoonlijke bijdrage geapprecieerd wordt. Men moet weten te vermijden, dat het
mensonwaardig besef van „impersonalisatie" gaat postvatten in de
geest van een wezen, geschapen naar het evenbeeld van den altijdScheppenden, persoonlijken God.
Arbeiders mogen niet beschouwd worden als een deel van de
arbeidsmarkt, waarvan men zich de afzonderlijke exemplaren naar
behoefte kan aanschaffen of niet. Een onderneming heeft geen
distributiebewijzen over te leggen bij deze aanschaf, evenmin als zij
enig verlies lijdt bij de afschaffing ervan, zoals zij dit wel doet bij
het afschaffen van verouderde of versleten machines. Tot voor kort
b.v. werd daar een losse mijnwerker, die slechts één dag per week
in het arbeidsproces behoefde te worden ingeschakeld, verondersteld
te wonen in de nabijheid van de mijn, beschikbaar te zijn op het
gewenste ogenblik enz., terwijl er geen provisie werd verstrekt voor
al die zeer bezwarende, alleen de onderneming ten goede komende,
persoonlijke omstandigheden.
Sinds de uitvinding van het machine-park is dit in een bedrijf steeds
beschouwd als een investeringsfactor; iets dat, zelfs buiten actueel
gebruik, in goede conditie moest gehouden worden. De zorg, eraan
besteed, gaat uit van de opzet van een zo lang mogelijke gebruiksduur, en er worden regelmatig fondsen gekweekt met het oog op de
uiteindelijke vervanging. De arbeiders evenwel delen hun positie met
die van de te verwerken ruwe grondstoffen. Men koopt ervan naar
behoefte; men gebruikt het naar rato van het te verwachten profijt;
men tracht het zo gauw mogelijk kwijt te raken ingeval van economische wendingen die verwerking van andere stoffen vragen.
Onderzoekingen aangaande het menselijk element in het arbeidsproces zijn niet nieuw. In het begin der twintiger jaren werd deze
studie al terdege ter hand genomen. Vooral werd beoogd, de
geschiktheid van de individuele arbeider voor een specifieke taak
vast te stellen. Het doel was, een productieverhoging te bereiken bij
eenzelfde mate van arbeidstoeleg. Het gezichtspunt echter van de
nieuwste onderzoekingen aangaande den arbeider eindigen niet bij
een productieproces, maar bij den arbeider zelf, n.l. inzoverre zijn
verhouding, zijn geschiktheid, t.a.v. zijn taak zijn ervaringen en gedragingen bepalen. Het bekende Hawthorne-experiment opende
nieuwe gezichtspunten, die nog grotendeels ononderzocht zijn. Door
deze en andere onderzoekingen kwam het belangrijk effect naar
voren, dat factoren als vriendschap, tegenwerking, rivaliteit, persoonlijke moeilijkheden, morele en financiële motieven opleveren ten
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opzichte van het volbrengen der dagtaak. En met de woorden van
Prof. T. N. Whitehead mogen we vaststellen, dat „opmerkelijke veranderingen in arbeidsgedragingen altijd met meer recht herleid kunnen worden tot veranderingen in geesteshouding dan in uiterlijke
omstandigheden." Deze geesteshouding betreft dan ofwel de onderlinge relaties tussen de werknemers ofwel tussen werknemer en
bedrijfsleiding. Dit beïnvloedt in laatste instantie de voldoening die
de mens uit zijn werk als uit een middel tot zelf-expressie behoort
te putten.
Tenslotte horen we Henri Ford concluderen: „Als het ons gelukt
het probleem der menselijke verhoudingen in de industrie op te
lossen, kunnen we, naar ik geloof, in het omlaagdrukken der kostprijzen de volgende tien jaren evenveel vooruitgang maken als we
de laatste vijf en twintig jaren gemaakt hebben door het opvoeren
van de zgn. massa-productie."
Ieder vraagstuk is een uitdaging aan het menselijk inventievermogen; iedere moeilijkheid kan hem een gelukkige opportuniteit
worden. Laat ons daarom vertrouwen hebben in deze wezenlijke
eigenschap van de mensheid!
2. Het amerikaanse bedrijfsleven t.o.v. het bereikte resultaat
Stakingen zijn luxe. En een telkens onderbroken arbeidsproces betekent economische en sociale onrust. Men vindt geen stakingen in
Sowjet-Rusland, evenmin als in een straf gevangenis.
Doch in een vrije gemeenschap liggen de arbeidsproblemen niet
zo gemakkelijk. Toch heeft menig Amerikaans bedrijf een industriële
vredesperiode gekend van ongeveer een mensenleven lang. Waar
schuilt het geheim daarvan?
Enquêtes, georganiseerd door onpartijdige waarnemers, tonen aan,
dat de werknemers de volgende vijf punten de voornaamste vinden
in deze kwestie, n.l.:
a een duidelijk omschreven begrip van wat er precies van hen
verwacht wordt;
b een loyale, begrijpende bedrijfsleiding;
c de verzekering dat hun betrekking of dienst zal duren zolang zij
die naar behoren vervullen;
d bevorderingsmogelijkheid ingeval zij daartoe gekwalificeerd zijn
en de geschikte plaats vrij komt;
e de zekerheid van een loon dat zo ruim is als de Omstandigheden
maar toelaten.
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doorsnee-arbeider steeds een veel te rooskleurig idee heeft van de
feitelijke winsten zijner onderneming. De psychologische schade veroorzaakt door de gebruikelijke geheimhouding overtreft in haar
gevolgen de voordelen van dat industriële esoterisme. De werkelijke
winst aan meer harmonische verhoudingen en bijgevolg aan een
rustiger en zekerder productiviteit mag men niet onderschatten. In
communistische landen spreken de arbeiders, naar men zegt, over
„ons bedrijf", „onze bioscoop", „onze tractors", waarmede de eigendommen van de Staat worden bedoeld. In feite echter zijn zij eerder
slaven dan bezitters. Is het dan niet redelijk en wenselijk, dat zij
onder een democratisch bestel zich bewust zijn van hun vrij, persoonlijk aandeel in het productieproces!
3. Een drietal Amerikaanse proefnemingen
Tegen de achtergrond der pauselijke uitspraken over een sociale
reconstructie in christelijke geest willen wij, tenslotte, een drietal
systemen, die een succesvol verloop nemen in de Verenigde Staten,
eens onder de loupe brengen. En wel, het gegarandeerd jaarinkomen,
de gemeenschappelijke bedrijfsleiding en het delen in de gemaakte
winsten.
Toen Mr Erik Johnston enige jaren geleden aftrad als president
van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, zei hij in zijn afscheidsrede: Wij zakenmensen zeggen steeds, het te betreuren slappe tijden
en periodieke werkloosheid te moeten hebben. Wij zeggen dat wij zijn
voor duurzamer loondiensten. Maar wat mankeert er dan aan de
jaarsalarissen? Want daar wringt de schoen natuurlijk! Over duurzaamheid gesproken
Het Departement van Arbeid deelde onlangs mede, dat de meerderheid van 90.000 industriëlen die hierover gevraagd waren, sympathiseerde met het idee van een gegarandeerd jaarinkomen. De mening
der verschillende vakbonden hierover is natuurlijk vanzelfsprekend.
Een van de bekendste „annual wage"--plannen is dat van de Hormel
Company, in Austin, Minnesota. Het is er al sinds 1934 in werking.
De zeer onregelmatige arbeidscurven, veroorzaakt door het seizoenmatige karakter van dit bedrijf, n.l. een firma in vlees-in-blik, zouden aan per werkuur betaalde arbeiders en aan het bedrijf zelf voortdurende moeilijkheden berokkenen. Na aanvankelijke mislukking en
strubbelingen is de werkwijze nu als volgt. De maatschappij bepaalt
aan de hand van haar commerciële vooruitzichten het jaarloon, dat
in 52 gelijke porties, dus per week, zal worden uitbetaald. Het kan
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lopende band afrolt (d.w.z. één op iedere vijftig seconden) worden
gestort in een fonds voor extra-uitkering.
Intussen gaat men zich afvragen wat de werkgever voor het
presteren van zijn arbeid en het verschaffen van kapitaal ten goede
komt! Welnu, wij kunnen voor het beantwoorden van deze vraag
niet beter doen dan te verwijzen naar het desbetreffend rapport van
de daartoe ingestelde Senaatscommissie. Deze commissie bevestigde
de ervaring van honderden werkgevers, door vast te stellen dat
het resultaat van een eerlijke winstdeling was een toegenomen productie, een betere onderlinge verstandhouding, hogere „efficiency"
en minder stakingen. Stakingen waren slechts bij 10 % van deze
ondernemingen voorgekomen, tegen 20 % bij maatschappijen zonder
winst-deling. En de kansen op stakingen waren omgekeerd evenredig met de voortreffelijkheid van het in gebruik zijnde winstdelingsstelsel. Momenteel zijn er ruim achtduizend winstdelings- en
particuliere pensioenfondsstelsels aldaar in gebruik, waarin tezamen
meer dan 100.000.000 pond jaarlijks gestort wordt.
Alle drie hier besproken systemen, n.l. het gegarandeerd jaarinkomen, de gemeenschappelijke bedrijfsleiding en de winstdeling,
hebben de bedoeling de beste zijde van het „kapitalisme" naar voren
te brengen en tevens de oorzaken van de „klassenstrijd", welke leidt
tot communisme, weg te nemen. Alle drie zijn zij gebaseerd op een
geest van onderlinge waardering en samenwerking.
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Van de uitslag van deze strijd hangt alles af, óók het antwoord op
de vraag wat men van de toekomst moet verwachten om optimistisch
of pessimistisch te kunnen zijn.
In deze crisis is de literatuur van onze dagen opgenomen en zij
toont daarbij twee soorten mensen.
Enerzijds de groep Sartre en Camus.
Nadat zij het bestaan als een walging en absurditeit, als een
„pest" hebben ervaren, hebben zij naar een der bovenbedoelde
axioma's gegrepen, dat in de onhoudbare situatie waarin zij zich
gesteld zagen een oplossing moest brengen: hoe te leven als alles
zinloos is. Als Sartre en Camus nog schrijven is dat, omdat dit tenminste niet absurd is. Wat zij te zeggen hebben grijpt hen tot het
uiterste aan. De absurditeit is dus geslagen
en het is van belang
dit te zien
door een wilsact: op eigen gelegenheid en op eigen
gezag een post betrekken en dapper zijn ... in „het Niet". In dit
licht moeten de hoofdpersonen in de roman „La Peste" begrepen
worden, vooral misschien Tarrou. die „een heilige wilde worden
zonder aan God te geloven" en daar zijn leven voor geeft. In het
leven van de absurde, waarin geen enkel beginsel hoe primair ook
meer geldt, waarin geen enkel houvast is waaraan de mens zich zou
kunnen hechten,
dus ook geen conventionele schijnnorm meer
uit het verleden
, stelt de mens zelfstandig en geheel op eigen
verantwoording een eigen moraal op. Zo heeft men in het wurgend
dilemma van bestaan en absurditeit de sprong gewaagd naar een
absolute eenzaamheid, eigenzinnigheid, souvereiniteit, immanentie.
Dit kon men doen in het bewustzijn van een vrije wil, die, het Ik
tot enige souverein kan willen, die aan alle problemen een einde
kan maken met een schreeuw, die als axioma verder moet dienst
doen. Camus weet
en dit is het dapperheidsideaal, zo roerend in
„La Peste" gepredikt
dat men aanvaarden kan en tegelijk neen
zeggen en verwerpen en tegelijk ja zeggen; het menselijke dat men
is aanvaarden en tegelijk zeggen dat het absurd is, de zin van alles
verwerpen en toch een doel stellen. „Heilig worden" noemt hij dit
„zonder aan God te geloven."
Het is hun niet mogelijk, zegt Marcel Lobet in „Chercheurs de
Dieu" om niet een definitief Amen uit te spreken, dat het laatste
woord is van alle kunst. „Et lorsque ce n'est pas un Amen positif,
c'est le Raca de Nietzsche, un Amen renversé, un Amen blasphématoire et désolé, un rire dans le désert brulant, un rire plein de
larmes et qui tue la raison du pauvre rieur."
Ik meen ooit bij Valéry gelezen te hebben de bewering, dat God
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de wereld geschapen heeft uit „het Niet", maar dat „het Niet"
overal doorbreekt .... Dit Niet heeft zich voor de absurde uitgebreid over het gehele bestaan. Tegen dit Niet, dat ook het menselijke omvat dat hij ondanks zichzelf is, heeft hij de strijd aangebonden, zoals de dokter tegen de pestepidemie in het boek van
Camus. Het axioma is: Ik in het Niet. Het resultaat volgens Camus
zelf in „La Peste": „une interminable défaite", datgene wat door de
gelovige „hel" wordt genoemd.
Hiertegenover staat een andere groep die, in dezelfde situatie verkerend, zich naar de andere zijde heeft gewend. Het zijn W. H. Auden,
T. S. Eliot en in Duitsland thans Dr Hans Egon Holthusen, uit
wiens gedichten hier regels worden aangehaald. Ook zij hebben de
aanval doorleefd van zoveel zinloze dingen en hebben zich de vraag
gesteld, in een crisis op leven en dood, of er nog iets is dat als
doel zou kunnen dienen voor een koers. Om hun leven en kunst te
redden hebben ze naar het andere axioma gegrepen dat God is.
Deze daad was een akte van erkenning die dieper ging dan de
oppervlakte van rede en sentiment. Hij omgreep de gehele mens,
maakte hem geheel deemoedig. Het is alsof deze daad niet meer
geheel door de mens zelf gesteld werd maar door het „overwicht
van het zijn'', dat God is. De mens erkende slechts.
Laatstgenoemde dichter, wiens eerste bundel Hier in der Zeit
in het voorjaar is verschenen I), is in dit opzicht kennismaking
dubbel waard. Ook hier is het „Amen" het laatste van leven en
kunst, maar het is het Amen van hem die tegen de muur gedrukt en
in uiterste nood zijn onmacht erkent. In deze erkenning van onmacht
ligt tegelijk de bevestiging en aanvaarding van het zijn. Het is de
uiterste top die de mens gaat om aan God de rest over te laten.
Holthusens bewustzijn van de verlossing is te begrijpen door een
passage uit Der Prozess van Kafka, die hij onlangs in een artikel citeerde: ;2) Terwijl de gevangene van de ene cel in de andere gebracht
wordt, zou toevallig de Heer door de gang kunnen komen, de gevangene aankijken en zeggen: „Diesen sollt ihr nicht wieder einsperren. Er kommt zu mir." Wat bij Kafka een illusie is, is bij
Holthusen werkelijkheid:
Denn das Bad deiner Liebe, o Herr, diese kiihne
Verwandlung
Einer Woge von Leiden ins Weltmeer deines Erbarmens,
1) H. E. HOLTHUSEN, „Hier in der Zeit", R. Piper & Co.
Munchen 1949.
2) Vergelijk Holthusens artikel in „Merkur" 1949, nrs. 16 en 17.
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Steht uns schon fast bis ans Kinn, dicht unter dem singenden
Munde,
Und das in Finstern schwankende Licht deiner Ankunft
Leuchtet uns z.ahllos vermehrt, in hundertmaliger Brechung,
Da wir es durch die Kristalle der siissesten Tranen erblicken."
De overwegingen zijn bij Holthusen minder gecompliceerd en minder overladen met cultuur dan bij Eliot. De eigen belevenissen als
soldaat aan een zinloos front hebben bij hem echter een dubbele
betekenis, zoals de pest in de roman van Camus een dubbele betekenis heeft.
,,... Was bleibt uns?
Wiinsche gibt es, an denen uns liegt, wir Naben Motive,
Alte, vertragene, immer wieder benutzte
Vorwande, um unsern eigensinnigen Auftritt auf Erden
Irgendwie zu bemanteln. Masken, schábige,
Abgestossene Masken, die der Verleiher
Miirrisch zurucknimmt und bis zur n achsten Komódie aufhebt.
„Was bleibt
Wechselnden Herzens begreifen wir uns auf verschiedene
Weise
Und begreifen uns nicht.
,,... 0 Leben,
Ort aus Millionen von Orten, wo Herzen keimen, erbliihen und
verwelken,
Endlich seh ich dich aufbrechen, sehe: mit fiebernden Handen
Machst du dich reisefertig.
„... Wie sollen wir leben?
Siehe, wir kónnen es nicht, o Herr! wir treten
Waffenstreckend und wehrlos unter dein joch.
,,... Endlich aus aller Knechtschaft entriickt sein, gefangen und
dennoch
Frei wie niemals zuvor. Dies ist die Freiheit der Kinder
Gottes. Dies ist die Heimkehr. Dies gilt. 0 zarte, o himmlische
Armut der letzten Soldaten!"
..

.

.

..

.

Deemoed is hier de laatste houding, bereid zijn en tegelijk de
zekerheid hebben dat de Heer het probleem der onmacht oplost met
zijn komst. Hier vinden we de synthese voor het probleem van de
tijd, voor gisteren, voor morgen, voor nu en nu, voor al het nutteloze en zinloze dat er geschiedt. En de synthese is, en hier zegt
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Turkije in hei spoor van hei Westen
door Dr A. Thomas

Il n'est plus personne qui ne croie trouver le salut dans
l'imitation de l'Europe . . . . Mais ce n'est pas la technique qui importe, c'est l'esprit qui la crée.
F. Grenard 1 )

et scherpe contrast tussen de melancholische charme van Istanboel,
met zijn Oosterse koepels en minaretten die spreken van een
glansrijk verleden, en de jeugdige kracht die straalt uit het moderne,
naar Westerse stijl gebouwde Ankara, geeft de maat van de omvorming die er in Turkije heeft plaats gegrepen.
Zes eeuwen lang wist het Osmaanse rijk zijn greep op de helft
van Europa en eten gedeelte van Azië en Afrika te handhaven. Helleense, Byzantijnse, Arabische, Italiaanse en Perzische invloeden vormden toen even zovele facetten van een schitterende beschaving waarvan Constantinopel het hart was. Die macht en die cultuur stonden in
het teken van de Islam. Ze vormden een bestendige bedreiging voor
het Christelijk Westen dat al die tijd in een defensieve, minderwaardige positie bleef teruggedrongen.
Geleidelijk keerden echter de kansen. Naarmate de geest en de techniek van Europa zich over de wereld verspreidden, ontwikkelde zich
een grootse, min of meer bewuste omsingelingsstrategie die voerde tot
de verbrokkeling van het enorme conglomeraat van volkeren die onder
de heerschappij der Turken leefden.
De eerste wereldoorlog bracht de genadeslag. Het reeds verzwakte
Turkije koos partij voor de verliezer. Het gevolg was dat het kernland
zelf, Anatolië, in levensgevaar kwam te verkeren. Engeland, Oostenrijk,
Italië, Griekenland en Rusland betwistten elkaar de resten van het
rijk van „de zieke man", van wat eens het rijk was van Soliman, „de
Sultan der Sultans, de koning der koningen, de verdeler der kronen
aan de vorsten der aarde en de schaduw van God op aarde".
Toen gebeurde het wonder. Eén man wist het hoofd te bieden aan
de ontbindende krachten die van buiten len van binnen aan de ondergang van het Turkse volk werkten: Mustapha Kemal.
Onder de krachtige leiding van deze jonge officier van bescheiden

H

1)

Uit „Grandeur et décadence de I'Asie".
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afkomst werden op korte tijd de vreemde legers uit Turkije verdreven
en keerde de orde in het land terug.
Een zeldzaam feit: zijn gaven als staatsman bleken zijn militaire
kunde te evenaren. Zijn bezielende actie bracht in Turkije een metamorphose teweeg zoals zelden een land onderging. Hij gooide kordaat
het roer om van Oost naar West. Over de middelen die hij aanwendde
kan worden getwist. Hij regeerde met straffe hand. De bereikte resultaten grenzen aan het ongelooflijke. De ommekeer bestrijkt vrijwel alle
gebieden.
Nog is het werk van Mustapha Kemal niet geheel voltooid. Na zijn
dood, in 1938, werd het met matiger middelen door Ismet Inonu voortgezet.
Eén ding is in Turkije ongewijzigd gebleven: de strategische positie;
was het de landbrug tussen Europa en Azië, nu is het ook de grensstaat tussen de Oosterse en de Westerse wereld.
Wegens haar uitzonderlijke draagwijdte en niet minder wegens haar
betekenis voor de Westerse mogendheden, is de Turkse revolutie onze
belangstelling overwaard.

I. De breuk met de Is1aØ 2 )
Aan de grondslag van het herboren Turkije ligt de breuk met de
Islam. Het verschijnsel is zo enig in zijn soort dat het verdient nader
te worden omschreven.
Telkens als een georganiseerde samenleving met eigen cultuur en
levensbeschouwing met overvleugeling of ondergang bedreigd wordt,
liggen er voor haar twee wegen open.
Ofwel kan ze weerstand bieden aan de superieure tactiek en de
nieuwe actiemiddelen van de tegenstrever door koppig vast te houden
aan de eigen traditie — al blijkt die dan ook archaïsch te zijn en
kennelijk door de feiten achterhaald. Zulk een houding wordt geïllustreerd door de puriteinse Arabische staten, de povere resten van
de Islam, die onlangs nog van hun reële onmacht ten overstaan van
het jonge Israël hebben blijk gegeven. Dergelijke politiek is uiteraard
irrationeel en instinctief en meestal tot mislukking gedoemd.
Ofwel kan ze zich laten leiden door de gedachte dat de beste manier
om zich tegen het gevaar van een onbekende macht te verdedigen,
bestaat in het geheim van die macht te doorgronden en, al was het
dan ten koste van eigen traditie, de vijand met zijn eigen wapens
2)

Vgl. A. J. TOYNBEE: „Islam, the West and the future".
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en tactiek te bestrijden. Deze politiek is natuurlijk veel doelmatiger
en steunt op koude redenering veeleer dan op instinct.
Het feit dat onder de landen van het nabije Oosten, Turkije de
voorkeur heeft gegeven aan laatst genoemde methode schijnt onder
meer toe te schrijven aan zijn ligging, op het kruispunt van belangrijke
wereldroutes, vlak bij de Zeeëngten en bij Suez, waardoor het, veel
meer dan andere aan cosmopolitische invloeden stond blootgesteld.
Merkwaardig voor de Turkse ommekeer is echter dat het overnemen van de tactiek en de middelen van de tegenstander tot de
uiterste consequenties werd doorgevoerd.
Turkije heeft niet alleen zijn grondwet gewijzigd. Het is zo ver
gegaan, na het Sultanaat, dat de grondslag was van de politieke
structuur van voorheen, ook het Kalifaat, symbool van een eeuwenoude cultuur, en bijgevolg de Islam als staatsgodsdienst definitief af
te schaffen. De sluier, met alles wat hij vertegenwoordigt, wordt
van het gelaat van de Turkse vrouw afgenomen. De mannen werden
ertoe gebracht vilten hoeden te dragen die hen beletten de traditionele Mohammedaanse ritus te volbrengen. De wet van de Islam wordt
vervangen door het Zwitsers wetboek van burgerlijk recht en door
het Italiaanse strafrecht. Het Arabisch schrift wordt voor het Latijns
geruild. Het maatschappelijk ideaal wordt verplaatst en handel en
nijverheid voorheen misprezen op de ereplaats gesteld.
Eén verwijt kan tot de Turkse Revolutie worden gericht: dat ze
negatief is en niet creatief. Ze is geen scheppende daad geweest, in die
zin dat ze de ineenstorting van een oude beschaving schijnt te hebben
veroorzaakt, zonder dat ze een nieuwe beschavingsvorm in het leven
heeft geroepen. Ze heeft er zich integendeel toe beperkt de vormen
van een andere bestaande cultuur over te nemen.
Het blijft haar niet geringe verdienste het Turkse volk van de
stoffelijke en politieke , ondergang te hebben gered.

II. Op weg naar de democratie 3 )
Een zo grondige en zó snelle omschakeling als die van Turkije kon
natuurlijk niet anders dan met zeer kordate middelen worden door.
gevoerd. De actie van Mustapha K emal was inderdaad dictatoriaal
in haar methodes. Hij _ was niettemin matig in zijn uiteindelijke doelstellingen. Daartoe volstond reeds dat hij op Westerse maatschappe
lij ke vormen aanstuurde en Azië de rug toekeerde. Zoals Montesquieu
3 ) Vgl. K. M. SMOGORZEWSKI: „Turkey turns towards democracy", in
Contemporary Review, October 1949.
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reeds vaststelde heerst er in Azië een geest van slavernij waarvan
het zich nooit heeft kunnen losmaken; in heel de geschiedenis van dit
gebied zoekt men te vergeefs één trek die een vrije ziel eigen is: „On
n' y verra jamais que l'héroïsme de la servitude".
Onder het beleid van Mustapha Kemal werd geen andere partij dan
de Republikeinse Volkspartij, waarvan hij zelf het hoofd was, getolereerd. Een concessie op dit gebied in 1930 gedaan aan een liberale
partij bleek voorbarig.
De taak om de overgang naar meer democratische instellingen te
verzekeren kwam op Ismet Inonu neer die in 1938 de teugels van het
bewind overnam. Reeds in Augustus 1939 verklaarde hij officieel dat
oppositiepartijen noodzakelijk waren en dat ze zouden worden toegelaten. De tweede wereldoorlog kwam de uitvoering van deze belofte
verhinderen. Heden nog kan Turkije als een politiestaat beschouwd
worden. Voortdurend blootgesteld aan de druk van de Sovjet-Unie
en steeds op zijn hoede tegen de actie van vijfde colonnes kan het
in het nauwelijks tot rust gekomen Turkije ook moeilijk anders.
Het jonge Turkije schijnt zich echter duidelijk bewust te zijn van
de noodzakelijkheid van een pacifieke grondwettelijke hervorming en
haar pogingen om dit doel te bereiken schijnen oprecht. Ze steunen
overigens op de overtuiging dat het moeilijk zou zijn een persoonlijkheid te vinden met hetzelfde zedelijk overwicht en dezelfde vaardigheid als de huidige president, die er in slaagde zonder ernstige
stoornissen de successie van Mustapha Kemal te aanvaarden en
sedertdien van uitzonderlijke soepelheid blijk heeft gegeven.
In 1945 drukte hij de wens uit gewoon de titel van President der
Republiek te dragen (in tegenstelling met de titel „Ataturk", d.w.z.
vader der Turken, die door Mustapha Kemal gevoerd werd, en met
de latere titels van „Groot Nationaal Leider" en „Bestendige Supreme
Leider") . In 1947 zag hij van de leiding der regeringspartij af.
Een oppositiepartij .-- de democratische — werd in januari 1946
gesticht; een andere — de nationale — kwam in 1948 tot stand.
President Inonu tracht op te treden als neutrale scheidsrechter.
Hij verlangt dat de strijd om de macht in Turkije langs grondwettelijke weg gevoerd zou warden. „De Turkse Natie", zo verklaart hij,
„komt de gevaren van het democratisch stelsel te boven; het land
treedt nu in een tijdperk waarin het de vruchten van dit stelsel begint
te plukken".
De overgang is natuurlijk traag. De leiders van de Volkspartij
achten zich verantwoordelijk voor een succesvol uitvoeren van de
Revolutie door Mustapha Kemal ontketend en staan onvermijdelijk
33
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wantrouwend tegenover partijen waarin volksvreemde elementen met
alle middelen trachten binnen te dringen.
Doch het proces is voorgoed begonnen en de tijd dat een coalitieregering tot stand zal komen is wellicht niet meer zo ver verwijderd.
Intussen wordt ijverig gewerkt aan een nieuw Parlementsgebouw
dat, na het Amerikaanse Congresgebouw en na Westminster, het
grootste ter wereld zal zijn. En ook dit is niet zonder - betekenis.
In tegenstelling tot vele andere totalitaire stelsels, schijnt de dictatuur van Mustapha Kemal de weg te hebben geëffend naar vrijere
politieke instellingen.
Op economisch gebied moet worden vastgesteld dat de staat de
sleutelbedrijven beheerst en sterke controle uitoefent op de particuliere ondernemingen. Ook dit was onvermijdelijk.
De ontvoogding van een op middeleeuwse voet ingerichte economie,
de ontwikkeling van de industrie, de mechanisering van de landbouw,
de uitbreiding van spoor- en wegennet, de uitrusting van moderne
havens, het irrigeren van uitgestrekte gebieden, het droogleggen van
moerassen, de bouw van moderne steden, was niet zonder actieve
staatsinterventie denkbaar.
Doch hier is eveneens een evolutie merkbaar. In Turkije zelf gaan
stemmen op ten voordele van de ontwikkeling van de vrije ondernemingen, niet het minst vanwege de nieuwe middenstand die de
democratische partij steunt. Een compromis-oplossing die de economische bedrijvigheid gedeeltelijk in staatshanden, gedeeltelijk aan het
private initiatief zou overlaten, wordt in het vooruitzicht gesteld.

III. In de rangen van het Westen
Sedert het tot zijn kern is teruggebracht schijnt Turkije definitief
van alle expansiedromen te hebben afgezien en blijkt het totaal ongevoelig voor Panislamisme.
De zeven arabische staten die na de oorlog 1914.-1918 uit afgestaan Turks grondgebied ontstonden, met name Irak, Syrië, Libanon,
Palestina, Transjordanië, Saud-Arabië en Yemen, worden met een
zeker misprijzen, maar zonder de minste imperialistische neiging behandeld. Het voornaamste en vrijwel het enige doel van het Turkse
buitenlands beleid is het handhaven van de politieke onafhankelijkheid
en de onschendbaarheid van het grondgebied. In dit opzicht maakt de
agressieve houding van de Sovjet-Unie, die moeilijk haar wens kan
verhelen om aan de Turkse onafhankelijkheid een einde te maken,
vooral de bezorgdheid gaande.
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Nochtans was de eerste diplomatieke daad van het herboren Turkije
het sluiten in 1925 van een neutraliteits- en vriendschapsverdrag met
de traditionele geallieerde die Rusland was. Twintig jaar later werd
dit verdrag door de Sovjet-Unie opgezegd. Intussen was er veel
gebeurd. De Sovjet-Unie onderhandelde begin 1941 met Duitsland
en deed daarbij aanspraken gelden op de Dardanellen. Die aanspraken
werden als bij toverslag teruggetrokken, toen de Duitse legers Rusland
binnen vielen.
Nauwelijks was de tweede wereldoorlog beëindigd of de SovjetUnie gaf uiting aan haar wens, de Turks-Russische grens te herzien;
zij eiste daarbij het aanleggen van militaire bases aan de Zeeëngten
die, naar haar mening, door beide aan de Zwarte Zee gelegen
mogendheden moesten worden verdedigd. Wel bewust dat het daarbij
niet zou blijven, is Turkije op deze voorstellen niet ingegaan waarop
dan onmiddellijk de Sovjet-propaganda-machine tegen dit land in
werking werd gezet.
Men heeft aan Turkije zijn neutraliteit tijdens de tweede wereldoorlog verweten. Inderdaad heeft het eerst in 1945 de oorlog aan
de As verklaard. Wat zou er echter gebeurd zijn indien het daartoe
een paar jaar vroeger was overgegaan? Voor de Turken leed dit geen
twijfel: snelle bezetting door de Duitse legers gevolgd door een late
bevrijding door het Sovjetleger, met al wat zulk een bevrijding aan
gevolgen inhoudt. 4 )
In verband met de internationale situatie werd door Turkije tijdens
de ganse duur van de oorlog een leger van 900.000 man op de been
gehouden. Thans nog bevinden zich 400.000 soldaten onder de wapens. De lasten die hiermee gepaard gaan wegen loodzwaar op de
Turkse economie. Zij belopen 36 % van het nationale inkomen.
Ondanks de grote offers die het zich getroost kan Turkije, indien
het op eigen middelen blijft aangewezen, onmogelijk het bastion van
het Midden Oosten vormen dat tezelfder tijd de veiligheid aan de
grenzen met Bulgarije in het Westen en aan de grenzen met de SovjetUnie in het Oosten moet verzekeren, vooral daar de verdediging van
deze gebieden wegens gemakkelijke ontschepingsmogelijkheden op
de kusten der Zwarte zee zware problemen stelt.
Sedert de afkondiging van de Trumandoctrine geniet Turkije, juist
wegens de strategische plaats die het in het defensiesysteem van het
Westen inneemt, aanzienlijke buitenlandse hulp. Vooreerst in de
vorm van kredieten toegestaan hetzij door de Export-Import Bank

.

4)

Vgl. NECMEDDIN SADAK: „Turkey faces the Soviets", in Foreign

Affairs, April 1949.
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(25 millioen dollars in 1946) hetzij in het raam van de Organisatie
voor Europese Economische Coöperatie (50 millioen dollars in 1948) ,
vervolgens in de vorm van Amerikaans oorlogsmateriaal. Dit laatste
vooral is van belang, want volgens de Turken vertegenwoordigt bewapening tienmaal zijn nominale waarde. De leveringen bestaan vooral
uit vliegtuigen, kanonnen, tanks, voertuigen, materiaal voor wegenen scheepsbouw, seinuitrusting en ook .... de nodige instructeurs.
Want in de moderne oorlog volstaan moed, uithoudingsvermogen en
tucht (de bekende hoedanigheden van de Turkse soldaat) niet meer.
Vakkundig gebruik van de nieuwe wapens is minstens even essentieel. Hier stuit men op het tekort aan technisch geschoolde militairen
en, ondanks de merkwaardige vorderingen die reeds werden gemaakt,
op een Turks leger dat nog steeds voor de helft uit analphabeten
bestaat. Toch werden op het gebied van de wegenbouw, het aanleggen
van vliegvelden en de uitrusting van het leger tastbare resultaten
bereikt. De U.S.A. hopen in 1951 veertig gemotoriseerde divisies en
600 vliegtuigen gereed te hebben om, indien het nodig mocht zijn,
een eventuële aanvaller de weg naar de Perzische Golf en naar Suez
te versperren.
Een lastig vraagstuk levert de bevoorrading van het leger op.
Istanboel en Izmir zouden in dit opzicht weinig nut opleveren: de
kans is groot dat ze moeilijk te benaderen zouden zijn. Iskandéroun
(Alexandrette) waar tijdens de tweede wereldoorlog een moderne
haven door de Britten gebouwd werd, zou waarschijnlijk de belangrijkste aanvoerhaven worden. 5 )
De militaire inspanningen die Turkije zich getroost en de militaire
hulp van Amerikaanse zijde, schijnen ondanks alles, nauwelijks toereikend om een doelmatige defensie te organiseren.
Daarom werd einde 1948 de mogelijkheid overwogen van een
Oriënt--pact dat de volkeren van het Middellandse zeegebied, van het
Nabije en Midden Oosten tot militaire samenwerking zou brengen.
Meningsverschillen tussen de betrokken landen, de gecompliceerde
vraagstukken en verhoudingen van het Midden Oosten (bestaande
vriendschapsverdragen; diverse houdingen t. o. v. Israël; militaire
zwakte van de Arabische staten, enz.) hebben dit tot nog toe belet. 6 )
Pogingen om deel uit te maken van het veiligheidssysteem in het
raam van het Atlantisch Pact werden tot nog toe evenmin met succes
bekroond.
5) Vgl. K. M. SMOGORZEWSKI, het reeds geciteerd artikel.
6) Vgl. „Turkije, basis van een Oriënt -Pact", in Internationale Spectator,
22 December 1948.
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IV. De Geest van Europa

Het programma van de Kemalistische beweging, waarop heel de
Turkse omwenteling steunt, vertoont vier hoofdkenmerken: het is
revolutionnair, republikeins, nationalistisch en laïcistisch.
Men kan betreuren dat de omwenteling, die het overschakelen naar
Westerse instellingen en het overnemen van de Westerse techniek
ten doel had — en daarbij zonder aarzelen het eigen geestelijk verleden, de Islam, heeft afgezworen — niet gevoerd heeft tot de logische
daad die het revolutionnair proces moest voltrekken, met name het
erkennen van de grondslagen en van de bron zelve van de Europse
cultuur: de Christelijke beschaving. Dit tekort is des te meer verontrustend daar het aldus ontstane ideologisch vacuum de jonge
Republiek hulpeloos schijnt over te leveren aan de druk van de
agressieve communistische mystiek die, uiteraard, alleen met actieve
geestelijke middelen kan worden bestreden.
De enige lichtzijde
maar zij is in andere opzichten niet minder
verontrustend --- is het feit dat de geest die Europa specifiek eige n
is, niet meer zozeer als voorheen op het beleden geloof der voorvaderen
steunt — hoe diep hij er ook in wortelt:
„Men zegt dat het geestelijk fundament van Europa bestaat in het
Christendom, de eerbied voor het recht, een bepaalde opvatting omtrent de menselijke persoonlijkheid. Maar als wij van Europa moeten
uitsluiten allen die zich formeel hebben losgemaakt van het geloof en
de christelijke zeden, voorts partisanen van totalitaire stelsels die nu
al bijna dertig jaar zonder enige scrupules de beginselen van de
politieke vrijheid of van de gewetensvrijheid in Europa onder de voet
hebben gelopen, en tenslotte de millioenen communisten die beslist
niet dezelfde opvatting over de mens hebben als de christenen en
de rationalisten, hoeveel blijven er dan nog over om onze definitie van
de Europese geest waar te maken? Ik weet dat men „christendom" en
„opvatting omtrent de mens" in een zeer wijde zin kan nemen, zo
wijd dat de termen niet veel meer zeggen. Zou de karakteristieke
trek van de huidige Europeaan niet veeleer een negatief element zijn,
iets wat niet, of niet in dezelfde mate te vinden is bij de Rus, de
Amerikaan, de Chinees, de Indiër, de Arabier; ik bedoel de onrust,
het angstig zoeken naar recht en waarheid, het ontbreken van zekerheid, het verzet tegen idolen, het twijfelen aan alle waarden?" 7 ).
uropa is een constructie van de mens, iets kunstmatigs
Op
7)

ROBERT BOSC: „Les Chances de l'Europe", in Etudes, Decembre 1949.

.
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deze plek van het heelal is er een ongeëvenaarde verbinding van
activiteitsdrang en practisch verstand, waaraan al het overige zich
ten slotte gewonnen moest geven" 8 ) .
Indien de geest van Europa zó kan gedefinieerd worden dan levert
daarvan de Turkse omwenteling wel een zeer typische illustratie.
Het Turkse volk immers weigerde zich te plooien naar een lot dat
volgens alle wetten van het historisch determinisme bezegeld scheen;
het geloofde aan het vermogen van de mens om de loop der gebeurtenissen te wijzigen; het verloochende de Islam dat zijn krachten
sloopte; het schrok niet terug voor de herziening van alle maatschap
pelij ke waarden. Het vond ten slotte zich zelf terug: een volk begaafd
met de eigenschappen der Noorderlingen: moed, tucht, volharding en
aanpassingsvermogen.
Dit alles ligt zo zeer in de lijn van de beste Europese traditie dat men
geneigd zou zijn het als een les en een aansporing voor het oude
Europa zelf te gaan beschouwen.
Zoals Turkije het zieke rijk was, is Europa thans het zieke continent.
Zoals Turkije was het blootgesteld aan invloeden en ambities van
buiten en van binnen wordt het door ontbindende kraachten aangetast.
Evenzeer als Turkije behoeft het hernieuwing, krachtige leiding, gedurfde hervormingen, sociale, economische, staatsrechtelijke, --- die
noodzakelijk met zware offers gepaard gaan, daarin begrepen het prijsgeven van het prestige van een roemrijk nationaal verleden.
Daar ligt de gemakkelijk uit te stippelen, maar moeilijk te betreden
weg die getuige het herboren Turkije tot de redding kan voeren.
„De christenen wier traditionele gedachtengang toch nog het ge
weten van veel Europeanen doordringt, kunnen in deze omvorming een
inspirerende, katalyserende zo men wil, maar in elk geval een beslissende rol spelen" 9 ) .
8) F. GRENARD, op. cit.
9) ROBERT BOSC in de geciteerde bijdrage.

LITERAIRE KRONIEK

Kroniek van de Franse Letteren
door Prof. Pierre-Henri SIMON

E criticus, die wegens zijn beroep verplicht is — voor zover
mogelijk — de ontwikkeling van de letteren en de gedachte te
volgen, ondergaat twee opeenvolgende en tegenstrijdige gevoelens.
Vooreerst heeft hij tegenover de steeds groeiende vloed van drukwerk,
de lawine van nieuwe boeken die de morgenpost op zijn tafel neerlegt,
de indruk, dat hij verpletterd wordt onder het gewicht van zo talrijke
en zo veelzijdige schatten, dat het hem onmogelijk is, niet alleen ze in
bijzonderheden te ontleden, doch reeds eenvoudig ze te beschrijven en
te klasseren. En dan, wanneer hij de vereiste inspanning heeft geleverd,
om, zo niet alles te lezen, want dit is onmogelijk, althans te lezen wat
op het eerste gezicht het belangrijkste lijkt, en wanneer hij, na enkele
maanden van hard werken, achteruit kijkt en in zijn herinnering de
titels poogt weer te vinden, die het onthouden waard zijn, de boeken,
die een wezenlijke boodschap brachten, die verdienden herlezen te wor
den, dan is de indruk helemaal niet meer die van een dicht en ondoordringbaar woud, doch veeleer van een dorre heide, waar, boven verschrompelde struiken, enkele eenzame grote bomen oprijzen, de enige
die waard zijn de blikken der mensen op zich te vestigen, die voldoende
ingeworteld zijn in het ware menselijke, om voort te leven en het oordeel van het nageslacht te trotseren. --- Is echter die tweede indruk wel
volstrekt juist? Nog eens, niemand kan er zich op beroemen, alles te
lezen, en we weten nooit, of het boek dat onbekend blijft, omdat het
niet in de mode is, omdat de auteur geen geluk heeft, omdat de grote
critici het over het hoofd zien, niet de aandacht van de hedendaagse
lezer verdiende, en morgen wellicht uit de vergetelheid zal opduiken .. .
Ik heb dan ook niet de pretentie, in deze kroniek een volledig overzicht te geven van de Franse literaire productie gedurende de laatste
tien, twaalf maanden, noch een ranglijst op te maken, noch het oordeel
van de officiële critiek recht te zetten. Ik wens slechts met alle
bescheidenheid die een dergelijke taak vereist — de karakteristieke
werken uit die productie naar voren te brengen, of liever, in de mate
waarin er beweging is, evolutie van de gedachte en van de smaak, de
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spraken op te halen over de mensen en schrijvers die hij gekend heeft.
over de boeken die zijn gedachte „vergezelden" 4 ) .
Zo is de aanwezigheid van die grote oude schrijvers ontroerend
doordat zij nog verlengen de mooiste geestelijke en literaire avonturen
van het begin van deze eeuw; wat ze echter thans nog schrijven, wekt
— moeten we het bekennen? ---- meer diepe eerbied dan nieuwsgierigheid. Ze zijn aan onze gezichtseinder als grote verre vuurtorens die we
achter ons gelaten hebben. Opvallend is, dat de generatie die onmiddellijk op de hunne volgt, en die schitterend en vruchtbaar was, wel
geneigd lijkt — althans op het ogenblik een eervol en comfortabel ontslag te nemen. Sinds Souvenirs de la Vie du Paradis (1946) ,
gaf Duhamel geen romans meer in het licht: zijn steeds rijk vloeiende
pen stort zich uit in boekdelen met herinneringen, met indrukken, in
redevoeringen en in dagbladartikels, alsof de scheppende vloed uitgeput was. De hemel geve, dat onze vrees ongegrond is! Mauriac gaf
geen enkele roman sinds la Pharisienne (1940) en de halve mislukking
op het toneel van Le Passage du Malin (1947) werd door geen enkele
andere dramatische poging gevolgd; ook hij heeft zich op de journalistiek geworpen en met veel succes, en voor de verdediging van een
humanistische en christelijke opvatting, hebben zijn beknopte en inslaande kronieken in de Figaro hun belang. Wie leest echter nog wat
Pierre Benoit, Paul Morand of zelfs Jules Romains schrijven, sinds de
laatste zo klaarblijkelijk mislukte boekdelen van Les Hommes de bonne
Volonté? Aan communistische zijde is Aragon eveneens geheel en al
door de journalistiek en de politieke propaganda in beslag genomen.
Van die generatie lijkt alleen Montherlant zijn scheppingsvuur behouden te hebben, dat hij sinds enkele jaren in waardevolle toneelwerken
uitgiet: La Reine Morte, Le Maitre de Santiago, Fils de Personne; het
stuk van dit seizoen echter Demain il fera jour, het vervolg van Fils de
Personne, drijft het scepticisme en het cynisme, die de gebreken van
Montherlant zijn, op de spits, en bij gebrek aan menselijkheid beweegt
het drama zich in kunstmatigheid. Een ander schrijver van rond de
zestig, Bernanos, vertoonde zich nog in de kracht van zijn genie; de
dood heeft helaas dit grote licht uitgedoofd, en de posthume uitgave
van Les En f ants humiliés 5) , de laatste verwensingen van een christen
4) „Accompagnements" is de titel v an zijn laatste boek (Gallimard 1949) .
Het is een verzameling v an studies, verspreid in periodieken. Sommige —
over Verlaine, Romain Rolland, Homeros — zijn belangrijk.
5) Gallimard 1949. Het gaat hier om bladzijden uit een dagboek, die in
het begin v an de oorlog geschreven werden. We vestigen de aandacht op
de bel angrijke collectieve hulde aan Bernanos gewijd. „George Bernanos"
Les Ed. du Seuil 1949.
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profeet tegen de wreedheid en de dwaasheid van de moderne wereld,
troost ons niet over dit onherstelbare verlies.

We moeten dus naar de derde generatie van de schrijvers der XXste
eeuw kijken, waarvan de sterren van de eerste grootte zijn: SaintExupéry, Malraux, Sartre en Camus 6 ) . De dood van Saint-Exupéry in
1944 heeft de uitstraling niet vernietigd van een werk dat steeds maar
groeit in de achting van het publiek: het enorme posthume werk, uitgegeven onder de titel Citadelle 7 ) , heeft ondanks zijn zwaarte en
onvoltooidheid, de aandacht van de kritiek getrokken op de aesthetische en morele vraagstukken van de Saint-Exupéryaanse levensvisie,
en talrijke monographieën werden er aan gewijd 8 ) . Toen Malraux
in 1948 bij Gallimard Les Noyers de l'Altenburg liet heruitgeven, dat
tijdens de oorlog in Zwitserland verscheen, kondigde hij aan, dat die
tekst — overigens opnieuw bewerkt — zou terug te vinden zijn in een
groot roman-ensemble dat als titel zal hebben: La Lutte avec l'Ange.
We wachten nog op dit werk; Les Noyers de l'Altenburg echter deed
zich reeds kennen als een zeer groot boek om zijn literaire schoonheid
en de epische kracht van sommige bladzijden en door de belangrijkheid
van het gestelde probleem. Want het gaat in dit boek om niets minder,
dan de vraag, of voor de mens van de 20ste eeuw, verpletterd onder de
uitgestrektheid van zijn kennis en de diepte van zijn teleurstellingen,
heen en weer geslingerd op de golven van oorlogen en revoluties, een
humanisme nog mogelijk is: een acte van geloof van de mens in zich
zelf, in zijn lotsbestemming, in zijn werk. Les Noyers de l'Altenburg
toont ons een ietwat gekalmeerde Malraux, die genoeg heeft van het
avontuur en geneigd is, in de nederige aanvaarding van het leven en in
de scheppingen van poëzie en kunst het redmiddel te zoeken tegen de
angst van het menselijk bestaan. — De vlucht in de aesthetiek, de
vreugde van het scheppen van duurzame en schone vormen, en de
verrijking van een kultuur die ons moet leren er van te genieten, van
hoe ver uit de tijd en uit de ruimte die scheppingen ook tot ons komen:
dit is de leidende gedachte van de twee grote boekdelen van de
6) Schrijver dezes wijdde onlangs a an die vier auteurs een gezamenlijke
studie en veroorlooft zich de lezer er naar te verwijzen: „1'Homme en procès",
Editions de la Baconnière — Office de Publicité, Bruxelles, 1949.
7) Gallimard 1948.
8) We halen de meest recente aan, die v an Léon Werth, „La vie de SaintExupéry", Ed. du Seuil 1949, en die v an A. Bottequin, „Antoine de SaintExupéry", Sanderus et de Boeck, Bruxelles 1949. Aan A. Bottequin zijn we
ook een critische uitgave verschuldigd v an „Vol de Nuit" (Sanderus, Audenaerde 1949) .
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Psychologie de l'Art (Le musée imaginaire 1947, La Création artistique
1948) 9 ) , die evenzeer uitmunten door hun fotografische verluchting
als door de diepte en vaak de oorspronkelijkheid van de critische
beschouwingen. Moeten we er aan toe voegen, dat Malreux na zijn
bekering tot het humanisme. zo ver mogelijk verwijderd blijft van een
religieuze houding? Hij roept uit dat „God dood is", dat de vraag die
zich opwerpt, is, te weten of de mens wil en kan voortleven na de dood
van God, of, zoals hij het elders zegt, „mens kan worden zonder de
hulp van de goden". Geen enkel zoeken echter lijkt op dit ogenblik
ernstiger, eerlijker en pathetischer.
Sinds La Peste, een waarachtig meesterwerk, zwijgt Camus; terwijl
Sartre voortgaat met in dagbladen, in essays, toneel en romans een
gedachte te verspreiden, waarvan niemand de gewaagdheid zal betwisten, evenmin als men het talent van de schrijver, de schittering, de
kracht en zelfs de vooruitgang van de stijl in twijfel kan trekken. Het is
nog slechts de vraag, of al die macht en al die gaven, in dienst gesteld
van een klaarblijkelijk valse filosofie, onze tijdgeest niet in een onaangenaam avontuur meeslepen; en of zekere afwijkingen van de verbeelding
— het spookbeeld van het ontuchtige en het gemene — uiteindelijk niet
het werk van Sartre in zijn artistieke waarde zullen aantasten. En toch
is zijn geesteshouding ingegeven door intuïties die diep-menselijk genoeg zijn ^-- zijn tragisch gevoel van de verlatenheid van de natuurlijke
mens, zijn hartstochtelijk geloof in de vrijheid van de geest, zijn beredeneerde afwijzing van de totalitaire systemen als strijdig met de waarde
van de persoon — zodat we niet mogen wanhopen aan de bekering van
die schrijver tot meer aanvaardbare vormen van humanisme.
Men zal zich herinneren, dat de romanreeks van Sartre als algemene
titel heeft: Les Chemins de la Liberté. Het moest een trilogie worden,
waarvan de twee eerste delen, l'Age de la Raison en Le Sursis, verschenen in 1945 en 1946; als bekroning verwachten we een derde deel,
waarin we de hoofdpersoon zullen zien opstijgen uit een modderige en
kleverige wereld naar een kloeke en zuivere moraal van de vrije daad.
Doch ongetwijfeld lijkt Sartre een bevrijding in dien geest moeilijker
dan hij gedacht had, want de trilogie zal een tetralogie worden, en het
derde deel, dat dit jaar werd uitgegeven na een tussenpoos van drie
jaren, La Mort dans l'Ame 10 ) , schetst ternauwernood het opstijgen
van de Sartriaanse helden uit het moeras van het ondergane bestaan
naar de stevige bodem van het gekozen bestaan. Het belang van dit
derde deel, dat zich afspeelt in juni 1940, ligt hierin, dat het over de
9) Skira 1948.
10) Gallimard 1949.
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de lafheid,
lafheid,het
hetgebrek
gebrekaan
aan
geheel leger, zonder
geloof.
inzicht en
en aan
aan wilskracht,
wilskracht, maar
maar ook
ook zonder
zonder de
de daden
daden van
van
geloof, aan inzicht
dapperheid te verzwijgen, de
de „barouds
"barouds d'honneur"
d'honneur" van
vande
deechte
echtemilitaimilitai~
ren, die,
die, tot
tot op
op het
het laatste
laatste ogenblik,
ogenblik, de
deschande
schande van
vaneen
eencapitulatie
capitulatie
ren,
zonder
vermijden. Over
verpletterende sfeer van
van de
de
zonder strijd
strijd wilden
wilden vermijden.
Over de verpletterende
eerste
dagen der
der ballingschap
ballingschap bevat
bevat L
La'
Mort dans
dansl'Ame
l'Ame prachtige
prachtige!
a Mort
eerste dagen
bladzijden.
scheen Malraux
Malraux in
in de
de eerste
eerste bladzijden
bladzijden van
van Les
bladzijden.Wel
Wel scheen
Noyers de l'Altenburg
l'Altenburg dit
onderwerp dat
Sartre in
in enorme
enorme hoofdhoofd~
dit onderwerp
dat Sartre
Norsers
stukken
Malraux is
is in
in zijn
zijn
stukken ontwikkelt,
ontwikkelt, reeds
reeds uitgeput
uitgeput te
te hebben.
hebben. Doch Malraux
kunst meer klassiek: hij zegt het belangrijkste en gaat verder. Sartrekunstmerlai:hjzgtbenriks avde.Srt
daarentegen kan het belangrijke
belangrijke slechts bereiken door tot in
in het
het oneinonein~
dige de wanordelijke
wanordelijke gebeurtenissen
gebeurtenissentetekneden,
kneden,de
depersoonlijke
persoonlijkeervarinervarin~
gen,
al het
het onsamenhangende,
onsamenhangende, al het
het toevallige
toevallige en
en het
hetonzuivere
onzuivere van
van
gen, al
het bestaan.
de Sartriaanse
Sartriaanse groep
groep kwam
kwam onlangs
onlangs een
een dik
dik boek
boekin
intwee
tweedelen
delen
Van de
van de
de pers,
pers, dat
dat ongeveer
ongeveereen
eenschandaal
schandaalheeft
heeftverwekt:
verwekt: Le deuxième
deuxième
Simone de
de Beauvoir.
Beauvoir. Het
ongetwijfeld een
van de
de
Sexe 11)
11) van
van Simone
Het is ongetwijfeld
een van
meest
van de
de meest
meest gewaagde
gewaagde werken,
werken, die
die werden
werden gege~
meest volledige
volledige en van
schreven om aan de
de vrouwelijke
vrouwelijke emancipatiebeweging
emancipatiebeweging haar
haar leerstellige
leerstellige
basis en haar
haar polemische
polemische argumenten te verzekeren.
verzekeren. Mme de
de Beauvoir
Beauvoir
heeft niet geaarzeld
geaarzeld in
in een
een voor
voor het
het grote
grotepubliek
publiek bestemd
bestemd boek
boek over
over de
de
psychologische en
en.,morele
morele aspecten van het sexuele
sexuele leven
leven van
vande
devrouw
vrouw
nadere
nu toe
toe slechts
slechts gevonden
gevondenwerwer~
nadere bijzonderheden
bijzonderhedentete geven,
geven, die
die tot nu
den
in specialistische
specialistische werken
het gebied
gebied van
van geneeskunde
geneeskunde en
en
den in
werken op
op het
psycho~analyse. Niet ten
ten onrechte
onrechte heeft
heeft men
men haar
haar een
een op
opuitdaging
uitdaging
psycho-analyse.
gelijkende vermetelheid
nam men haar
haar de
de gedurfde
gedurfde
gelijkende
vermetelheid verweten,
verweten, en
en ook
ook nam
stellingen
kwalijk in
in haar
haar pleidooi
pleidooi voor
voor de
devrijheid
vrijheid van
vande
devrouw,
vrouw,die
diezijzij
stellingen kwalijk
beter aan de auteur
auteur van La Garconne
Garçonne had kunnen
kunnen overlaten.
moe~
overlaten. W
Wee moeten evenwel erkennen,
erkennen, dat
dat de
de leidende
leidende gedachte
gedachtevan
vanMme
Mmede
deBeauvoir
Beauvoir
verkeerd is;
wereld waarin
waarin de
de econoecono~
niet verkeerd
is; zij
zij isis van
van oordeel.
oordeel, dat, in een wereld
mische en sociale
sociale omstandigheden
omstandigheden grondig
grondig gewijzigd
gewijzigd zijn,
zijn, waarin
waarin de
de
mische
vrouw genoopt werd
werd te
te arbeiden
arbeiden als
als de
deman,
man, zich
zichteteontwikkelen
ontwikkelenals
alshij,
hij,
nemen en
endezelfde
dezelfdesociale
socialeverantwoordelijkverantwoordelijk~
dezelfde
initiatieven te nemen
dezelfde initiatieven
11)
11 )

Galllmard,
Gallimard, 2 del. 1949.
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heden
aanvaarden, de verhouding
verhouding tussen de
de geslachten
geslachten een
een nieuwe
nieuwe
heden te aanvaarden,
uitdrukkingsvorm moet
mag niet
niet meer
meer
uitdrukkingsvorm
moetvinden;
vinden;de
de moderne
moderne vrouw
vrouw mag
god,
of
een
de
man
zijn,
wat
ze
eertijds
was:
nu
eens
een
afgod,
of
een
tegenover
tegenover man zijn,
eertijds was:
eens een af
verwend kind, dan weer een slavin
slavin of
of een
eendienstmeid;
dienstmeid; ze
zeisiseen
eengelijke,
gelijke,
een strij
strijdgenoot
arbeidskameraad, en
moet, meer
meer dan
dan eereer~
dgenoot en
en arbeidskameraad,
en de liefde moet,
tijds,
een eerlijke
eerlijke en
enkloeke
kloekevriendschap.
vriendschap.
tijds, doortrokken zijn van een
existentialistische school.
zoals ze
ze ook
ookwordt
wordtgenoemd,
genoemd, de
de
De existentialistische
school, of, zoals
school van Saint-Germain
Saint~Germain des Prés,
Prés, heeft
heeft er
er sterk
sterk toe
toe bijgedragen, naar
het voorbeeld van de
de Amerikaanse
Amerikaanse romans,
romans, de
deliteraire
literaire markt
markt te
te overover~
voeren met
met een vloed
vloed van
van werken,
werken, waarin
waarin het
hetschandelijkste
schandelijkste zedelijk
zedelijk
voeren
nihilisme zich in de meest platte en schaamteloze avonturen uitdrukt innihlsmezcd tplaenschmozvturenidk
een
walgelijke en ruggegraatloze
ruggegraatloze stijl.
stijl. Die mode
mode duurt
duurt nog
nog voort.
voort.
een walgelijke
we de
de romans
romans van
van Hervé
HervéBazin
Baziner
er niet
nietonder
onder mogen
mogenrekenen
rekenen
Wanneer we
-- het
vorige jaar
jaar het
het zeer
zeer wrange
wrange Vipère au
au Poing,
Poing, een geweldig
geweldig
het vorige
requisitoir
tegenover zijn
zijn moeder,
moeder, en dit
dit jaar
jaar La TTête
éte
requisitoir van
van een
een zoon tegenover
contre les
les Murs,
Murs, een griezelige verbeelding
ver~beeldingvan
vaneen
eengekkenhuis,
gekkenhuis,—
-- dan
dan
is dit,
dit, omdat
omdat die
die auteur
auteuronbetwistbare
onbetwistbare schrijversgaven
schrijvers gaven in
in dienst
dienststelt
stelt
van
een zieke
zieke en
enschaamteloze
schaamtelozeverbeelding.
verbeelding. La Rage
Rage des
desInnocents
/nnocents
van een
echter van Jacques
Jacques Moralès, Le grand
grand Vestiaire
Vestiaire van Romain
Romain Gary,
Gary, Le
Voyage
aux Horizons
Horizons van Pierre Fisson volstaan
volstaan om
om te
te getuigen
getuigen voor
voor
Voyage aux
die vuile literatuur,
literatuur, waar het
het publiek
publiek genoeg
genoegvan
vankrijgt.
krijgt.
Want men
men krijgt
krijgt er
er genoeg
genoegvan.
van.Talrijker
Talrijkerworden
wordende
devoortekenen
voortekenen
van
een krachtig
krachtig tegenoffensief
tegenoffensief ten
ten gunste
gunste van
van de
deterugkeer
terugkeer tot
tot de
van een
klare stijl.
goede smaak
smaak en,
en, zo
zo niet
niettot
tothet
hetoptimisme,
optimisme,dan
dantoch
toch
klare
stijl, tot
tot de goede
tot het humanistisch
humanistisch vertrouwen van de
de mens
mens in
inzijn
zijnnatuur
natuur en
enininzijn
zijn
hebben we in
in de
deloop
loopvan
vandit
ditjaar
jaareen
eenschitterend
schitterendartikel
artikel
roeping.
roeping. Zo hebben
kunnen
kunnen lezen van André Chamson
Chamson in de Nouvelles
Nouvelles Littéraires
Littéraires tegen de
kleverige stijl en het banale onderwerp; een lange
lange enquête
enquête van
van Francois
François
Mauriac in
de Figaro over
het zedenbederf
zedenbederf van
jeugd door
door de
de
Mauriac
in de
over het
van de jeugd
literatuur van
goed geschreven
geschrevenen
en
literatuur
van de
de terreur
terreur en
en de opstandigheid; een goed
vermakelijk pamflet
tegen de
degezochtheid
gezochtheidvan
van
soms vermakelijk
pamflet van
van Marcel
Marcel Aymé tegen
een zekere jonge
jonge literatuur
literatuur ((die
hij ten
ten onrechte
onrechte in
in verband
verbandwil
wilbrengen
brengen
die hij
12 ));; ten slotte de
met de invloed van Baudelaire)
Baudelaire),, Le cont
contort
intellectueI 12
de
ort intellectuel
d'/oles 13)
die Raymond
Raymond Las
Las Vergnas
Vergnas afschoot
afschoot tegen
tegen een
een
pijl.
pijl, Flèche d'Ioles
13 ) die
de menselijke
menselijke angst.
angst.
zekere literaire uitbuiting van de
We
moeten zonder
zonder twijfel
twijfel aan
aandie
diegeestestoestand
geestestoestanddedehernieuwde
hernieuwde
We moeten
belangstelling toeschrijven,
toeschrijven, waarin
waarin de eenvoudige
eenvoudige en
endirecte
directemoralist
moralillt
belangstelling
dezuiver
zuiverromantische
romantischeromanroman~
mag verheugen,
verheugen.de
Marcel Jouhandeau zich mag
12)

13)

Flammarion 1949.
1949.
Bader
Dufour 1949.
1949.
Bader Dufour
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schrijver
verfijnde stylist Henri
Henri Bosco,
Bosco, wiens
wiens laatste
laatsteroman
roman
schrijver en
en tevens
tevens verfijnde
Malicroix
14 ) een
Malicroix 14)
een mooi
mooi gedicht
gedicht over
over de
de Camargue
Camargue en de Rhone
Rhöne in
in een
een
romantisch
dat op
op dit
ditogenblik
ogenblik
romantisch avontuur
avontuur verwerkt.
verwerkt. Het blijkt trouwens, dat
het grootste succes in
in de
de boekhandel
boekhandel de
de reeds
reeds zeer
zeer grote
grote reeks
reeks van
van de
de
Jalna is, vertalingen van het
het werk
werk der
der Canadese
Canadeseromanschrijfster
romanschrijfster Mazo
Mazo
de la Roche
Roche 15)
16)::een
publiek romans
heeft. die
die het
het
een bewijs
bewijs dat
dat het
het publiek
romans nodig
nodig heeft,
in de poëzie
poëzie van
van het
het landelijk,
landelijk, het
het huiselijk
huiselijk en
en dagelijks
dagelijks leven
leven dompelt.
dompelt.
Een lang oponthoud in de verschrikking. in de akeligheden van eenEenlagopthudiversckng,dalihevn
chaotische
gekke wereld,
de duur
duur een
een reactie,
reactie. een
eenontontchaotische en
en gekke
wereld, eist
eist op de
spanning.
Hoe kunnen
kunnen we
we echter
echter blind
blind blijven
blijven voor de
de dramatische
dramatische en
en dreigen
dreigende aanblik
aanblik van deze wereld,
wereld, gisteren
gisteren overgeleverd
overgeleverd aan
aan de
deverwoestinverwoestin ..
gen en aan
aan de
de ellenden
ellenden van
van de
deoorlog,
oorlog.thans
thansnog
nogininberoering
beroeringgebracht
gebracht
door
lijde~sklachten der
der „verplaatste"
"verplaatste" of
of uitgebuite
uitgebuite massa's,
massa's. door
door
door de lijdensklachten
het schandaal van
van de
de concentratiekampen
concentratiekampen en
en van
van de
depolitieke
politiekeprocesproce5~
sen, en
en bedreigd
bedreigd door
door de
deondernemingen
ondernemingenvan
vanimperialistische
imperialistische en
entotalitotali.
taire staatsinstellingen? De
De romanschrijvers
romanschrijvers die dit
dit aspect
aspect van
vande
dewaarwaar..
heid
beschouwen en
die de
de samenklank
samenklank vinden
vinden met
met de
deonrust
onrust van
heid beschouwen
en die
klaarziende geesten, leveren tenslotte de meest betekenisvolle werken klarziendgst,v loedmstbknivolewr
deze tijd:
tijd: zo bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de onlangs
onlangs verschenen
verschenenroman
romanvan
vanRobert
Robert
van deze
1a) ; of die
Merle. Vacances à Zuydcoote
Zuydcoote 16);
die van
van de
de trotskyïstische
trotskyïstischeschrijschrij ..
Merle,
17 ), die
ver Victor Serge,
Serge, l'A[f
['Affaire
Tonlaër 17),
die in
in zijn
zijn beste
beste passages
passages herher..
aire Tonlaër
innert
aan
het
machtige
boek
van
Koestler,
Le
Zéro
et
l'lnfini;
Zéro et l'I n f ini; en
innert aan het machtige boek van Koestler,
vooral
weer
werk
van
een
vreemdeling,dedeRoemeen
RoemeenGheorghiu
Gheorghiu
vooral -weer
hethet
werk
van
een
vreemdeling,
- het opzienbarende
opzienbarende Vingt-Cinquième
Vingt~Cinquième Heure
Heure 18)dat
Gabriel Marcel
Marcel
18 ) dat Gabriel
onrechte in
inleiding ziet als een van
van de
de belangbelang ..
niet ten onrechte
in een treffende inleiding
rijkste getuigenissen
beschaving. Een getuigetuirijkste
getuigenissen van
van de
de wanorde
wanorde van
van onze beschaving.
genis,
dat echter
echter niet
niet doet
doetvergeten,
vergeten, hetgeen
hetgeeneen
eenEngels
Engelsschrijver,
schrijver,
genis, dat
Graham
bracht op
op een
een meer
meeruniversele
universeleen
endiepere
dieperewijze,
wijze.
Graham Greene.
Greene, ons bracht
wijl badend in een
een licht
lichtvan
vangeestelijke
geestelijkeen
enbovennatuurlijke
bovennatuurlijkewaarheid.
waarheid.
Ik denk dat, alles wel
wel beschouwd,
beschouwd, de
de Franse
Franse lezer
lezer sinds
sinds La Peste
Peste- van
Ik
Cam
us niets belangrijkers
belangrijkers las, dan La Puissance
PuissanceetetlalaGloire
Gloire19)
19).
Camus
.

Gallimard 1949.
1949.
Collectie van
van de „Feux-Croisés"
Collectie
"Feux-Croisés" --- Plon.
PIon.
16) Gallimard 1949.
1949.
17) Editions du
Seuil 1948.
1948.
du Seuii
18) PIon,
"Feux-Croises" 1949.
1949.
Plon, „Feux-Croises"
19) Robert
Robert Laffont
Laffont 1948.
1948. (Vertaling
(Vertaling Marcelle Lebon.
Lebon. Voorwoord
Voorwoord van
van
Fr. Mauriac).
Fr.Mauic)
14)

15)
15)
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viering van Stalin's
Stalin' s 70ste
de proporties,
proporties. waarin
waarin
74ste verjaardag heeft de
D Edeviering
verjaardagen van Hitler
Hitler eertijds
eertijds gevierd
gevierdwerden,
werden.verre
verre overover...
verjaardagen
troffen.
DeRussische
Russische bevolking
bevolking isisbedwelmd
bedwelmd geworden
geworden door
door dithydithy~
trof fen. De
rambes
deze „man
.. man des
des vredes",
vredes", deze
deze „redder
.. redder der
der wereld",
wereld". deze
deze
rambes op
op deze
..„weldoener
weldoener der
mensheid". De marionetten
marionetten der
der satelliet-staten
satelliet~staten zijn
zijn
der mensheid".
naar het Kremlin
Kremlin opgeroepen om persoonlijk
persoonlijk hun hulde en
en onderdanigonderdanig~
De communisten,
communisten. althans
althans die
die zuiver
zuiver zijn
zijn van
van Titoïsme,
Titoïsme.
heid te betuigen. De
hun landen
landengeschenken
geschenkenbijeengebracht:
bijeengebracht: bezems,
bezems.kinderkind er..
hebben in hun
hebben
wagens.
motorfietsen en
en duizenden
duizendenandere
andere dingen
dingenom
omvan
vanhun
hun verering
verering
wagens, motorfietsen
hun afgod is
is geworden,
geworden, te
te doen
doen blijken.
blijken. Dat
Dat een
een
voor
man. die hun
voor deze man,
enkel
Duits blad
blad of
ofpamflet
pamfletStalin
Stalindede„grootste
"grootsteslavenhouder
slavenhouder van
van
enkel Duits
Europa"
zijn geweest.
geweest.
Europa" noemde.
noemde, moet
moet in hun oren een wanklank zijn
Op hoger
hoger niveau
niveau stond de
de opening
opening van
van het
het Heilig Jaar
Jaar door
door Paus
Pius XII. Z.
Z. H.
H.heeft
heeftover
overditditjaar
jaarvan
vangeestelijke
geestelijkevernieuwing
vernieuwing de
de
Pius
hoogste
verwachtingen. Door
boetedoening van
van geheel
geheel de
de
hoogste verwachtingen.
Door gebed
gebed en boetedoening
christenheid hoopt Hij de broederschap
broederschap tussen de
de volken
volken en
ende
dewereldwereld~
te beveiligen.
beveiligen. Merkwaardig
Merkwaardig zijn
zijn de
de woorden,
woorden.die
die
vrede te versterken en te
H. over
overdit
ditonderwerp
onderwerp tot
tothet
hetcorps
corps diplomatique
diplomatique sprak:
sprak: „Dit
.. Dit stukje
stukje
Z. H.
grond
een van
van de
decentra,
centra,waaromheen
waaromheen de
dewereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis zich
zich
grond is een
citadel van
van vrede
vrede en
en verzoening
verzoening temidden
temidden van
van de
de gege...
beweegt.
beweegt. Een citadel
weldige gebeurtenissen
gebeurtenissen van
dagen en
en een
eensterk
sterkanker
anker van
van hoop,
hoop,
van deze dagen
waarop de ogen zijn
zijn gericht
gericht van
van velen,
velen. ook
ookvan
vansommigen,
sommigen. die
diebuiten
buiten
waarop
de Kerk
Kerk staan".
Onder die
die „sommigen"
"sommigen" mag
mag Ds Niemoeller
Niemoeller niet gerekend
gerekend worden.
worden.
Hij
liever in
in een
een Sovjet-dictatuur
Sovjet~dictatuur berusten
berusten voor
voor geheel
geheel Duitsland,
Duitsland,
Hij zou liever
dan
een afzonderlijke
afzonderlijke West~Duitse
staat. W
Want
wat vroeger
vroeger
ant nu is wat
dan in een
West-Duitse staat.
de sterkste
sterkste protestantse
protestantse mogendheid
mogendheid was, naar
naar zijn
zijn mening,
mening. voor
voor een
een
deel
prijsgegeven aan
een „katholieke"
.. katholieke" staat
en voor
voor een
een
deel prijsgegeven
aan een
staat ((Polen)
Polen) en
ander
in een
eenzelfstandige
zelfstandige„katholieke"
.. katholieke" staat
staat (West-Duitsland)
(West~Duitsland)
ander deel in
opgegaan. Liever .. Turks, in casu communistisch. dan Paaps"!
opgean.Livr„Tuks,caomnith,dPaps"!
Het laatste
laatste besluit
besluit van de
de algemene
algemene vergadering
vergadering der
N.om
om
Het
der V. N.
Jerusalem met
van een
een beheersraad
beheersraad als
als „cor.. cor~
met omgeving onder toezicht van
Jerusalem
pus separatum"
separatum" te
makkelijker te
uitvoer te
te
te stellen was makkelijker
te nemen
nemen dan ten uitvoer
brengen. Met 38 stemmen
stemmen voor, 14
14 tegen
tegen en
en77onthoudingen
onthoudingenwerd
werddit
dit
brengen.
statuut
De tegenstemmers
tegenstemmers wezen
wezen op
op de
demogelijkheid,
mogelijkheid. dat
dat
statuut vastgesteld.
vastgesteld. De
deze bepaling de
de onrust
onrust eerder
eerder zou
zou vergroten
vergroten dan
danverminderen
verminderen en
endat
dat
de uitvoering dezer resolutie
resolutie onvoorziene
onvoorziene moeilijkheden
moeilijkheden zou
zou opleveren.
opleveren,
uiteraard tot
tot de
detegenstemmers
tegenstemmers behoorde,
behoorde, verklaarde
verklaarde de
de
Israël.
Israël, dat uiteraard
resolutie niet
erkennen, Het
Het haastte
haastte zich
zich zelfs
zelfshet
hetbestuursapparaat
bestuursapparaat
resolutie
niet te erkennen.
van Tel Aviv
Aviv naar
naar Jerusalem
Jerusalem over
brengen, naar
stad. die
die „het
.. het
van
over te brengen,
naar de
de stad,
hart
het Joodse
Joodse volk,
volk, het
het symbool
symbool van
van zijn
zijn voorbije
voorbije glorie".
glorie", En
En
hart is
is van het
de Joodse
Joodse burgemeester
liet zich
zich uit,
uit, dat
datde
deJoden
Jodenbereid
bereid
burgemeester van
van de
de stad liet
te verdedigen
verdedigenen
enteteverhinderen,
verhinderen,
waren haar poorten gewapenderhand te
dat personen, die de resolutie
resolutie wilden
wilden uitvoeren,
uitvoeren, binnen
binnenkomen.
komen, Minder
Minder
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hartstochtelijk verklaarde de minister van buitenlandse zaken van
Transjordanië, dat „zijn land zich zal verzetten tegen de uitvoering van
besluiten, die strijdig zijn met zijn rechtmatige wensen".
Het feit, dat de Sovjet met zijn satellieten voor de resolutie stemden
en de V. St. en Engeland tegen, terwijl Nederland op haar gevaarlijke
kanten had gewezen, bewijst wel, dat deze beslissing niet zo is uitgevallen, als met de belangen der Heilige Plaatsen en met de wensen
der christenheid en van Paus Pius XII strookte.
In Nieuw-Zeeland heeft de Labour-party na een 14-jarig bewind
haar meerderheid verloren. De verhouding in het parlement is 46 zetels
voor de nationale (liberale) partij en 34 voor de socialisten.
Ook in Australië leden de Labours na acht jaren te hebben geregeerd de nederlaag. De nieuwe minister-president is thans de liberaal
R. Gordon Menzies, die plechtig heeft aangekondigd, dat hij het communisme met alle macht zal bestrijden en de vrijheid van het particuliere
initiatief, door de Labour ingekort, zal herstellen. Men zal in Februari
waarnemen, welke reacties deze uitslagen bij de Engelse kiezers verwekten.
NEDERLAND

Tussen de ondertekening van het verdrag over de Unie met Indonesië in de Ridderzaal te Den Haag op 2 November en de overdracht
der souvereiniteit in het Paleis te Amsterdam op 27 December lag een
tijdruimte van spanning in Nederland en van koortsachtige activiteit in
Indonesië.
De Staten-Generaal immers hadden in deze zaak het laatste woord
en het stond vast, dat zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer alle
partijen, met uitzondering van de Partij van de Arbeid, grotere of
kleinere bezwaren tegen de inhoud van het te bespreken verdrag zouden te berde brengen. De bezwaren waren inderdaad niet licht te
noemen. De anti-revolutionnaire partij insisteerde bij monde van de
heer Schouten op de strijdigheid van dit verdrag met de Grondwet. De
K.V.P. keurde het sterk af, dat de regering haar ambtenaren niet de
vrijheid van keuze gelaten had om zich terug te trekken, maar hen,
alsof zij goederen waren, aan de Indonesische regering had overgedaan. Dat met het zelfbeschikkingsrecht der minderheden van Ambon, de Minahassa en Timor geen rekening was gehouden, werd
algemeen betreurd. Over de status van Nieuw-Guinea, zoals deze in
het tractaat geformuleerd was, maakte men zich ernstig ongerust. De
„zwaar" bedoelde Unie was zo licht als een pluisje uitgevallen. Zou het
niet mogelijk zijn, de zaak uit te stellen en door nieuwe besprekingen
tot een gunstiger resultaat te komen, werd gevraagd.
Waarom zouden we toegeven aan buitenlandse pressie, meende de
heer Welter, als de V. Staten niet voornemens waren economische of
andere sancties op ons toe te passen?
Het was van belang, dat deze bezwaren uit de weg werden geruimd,
want om de vereiste tweederde meerderheid der stemmen te verkrijgen,
was het nodig van de aarzelende V.V.D. en van de verdeelde Chr.
Hist. er enige te winnen.
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De Minister van O. G., Van Maarseveen, volbracht met zijn gewone
spitsvondige scherpzinnigheid het kunststuk een deel der oppositie zo
niet te overtuigen, dan toch aan zijn kant te brengen. Hij trachtte aan
te tonen, dat men beter doet de geest van de Grondwet te volgen dan
door aan de formele letter er van te blijven hangen haar bepalingen
illusoir te maken. Wat de positie der ambtenaren betrof, toonde zich de
regering bereid een garantiewet in te dienen, die intussen door de
Kamer is goedgekeurd, waarbij de vrijheid dier ambtenaren om ontslag
te nemen zonder zich aan nadelige financiële gevolgen bloot te stellen,
wordt gewaarborgd. Minister van Maarseveen was er zo zeker niet van
of er in de Minahassa en elders een meerderheid voor afscheiding van
Indonesië aanwezig was. Trouwens het zelfbestemmingsrecht der „minderheden" zou nog ter zijner tijd zich kunnen uiten. De souvereiniteit
over Nieuw-Guinea is niet overgedragen. Op verzoek van sultan
Hamid is dat niet extra vermeld en in een briefwisseling is vastgelegd,
dat de souvereiniteit van het Nederlandse gezag er wordt voortgezet
tot een latere beslissing door het „Koninkrijk der Nederlanden". De
„lichte" Unie was ontstaan, omdat de Indonesische delegatie bevreesd
was voor een Unie, die een superstaat kon worden en zo de oude
koloniale verhoudingen kon herstellen.
Over de internationale achtergrond gaf minister Stikker enige beschouwingen, die niet nieuw waren en waarschuwde de Kamer, dat
men de bedreiging van de intrekking van de Marshall-hulp niet te licht
moest nemen. Dit in tegenspraak met de verklaring van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, die nog nooit van een dergelijke
bedreiging gehoord had.
Nadat Van Maarseveen had betoogd, dat van uitstel of nieuwe
onderhandelingen geen sprake kon zijn en het alternatief was: „Nu of
nooit", en op de calamiteit van een verwerping gewezen had, had in de
nacht van 9 December de stemming over het wetsontwerp plaats. Voor
de eerste maal in de parlementaire geschiedenis van ons land was de
Kamer geheel voltallig.
De uitslag was 71 — 29. Met behulp van de gehele V.V.D. en van
vier Chr. -Hist. leden werd de vereiste tweederde meerderheid ruimschoots gehaald.
In de Eerste Kamer won het de regering ook, maar op het kantje af.
Tegenover de redeneringen van Van Maarseveen bleven thans alle
leden der Christelijk-Historische Unie onwrikbaar. Een laatste poging
van de minister-president, Drees, om de oppositie te bezweren met de
verklaring, dat de regering met dit ontwerp geen goedkeuring van haar
beleid vroeg, dat zij politiek geen zwakheid en lafheid getoond had en
dat de internationale druk niet het principe, maar de snelheid der uitvoering had gegolden, vermocht geen wijziging te brengen in de
opstelling. 21 December werd de souvereiniteitsoverdracht met 34
tegen 15 stemmen aanvaard. Wegens afwezigheid van de anti-revol.
tegenstander, de heer de Wilde, behaalde het ontwerp één stem meer
dan de vereiste tweederde.
Uiteraard verliep de ratificatie van het R.T.C.-accoord in Indonesië
vlotter. Hoewel 70 sprekers in het voorlopige republikeinse Parlement
34

530

POLITIEK OVERZICHT

het woord voerden, was de zaak spoedig in kannen en kruiken en werd
het accoord aanvaard met 226 tegen 62 stemmen bij 31 onthoudingen.
Enkele dagen later werd te Batavia of beter te Jacarta, de voorlopige
grondwet der R.I.S. ondertekend, waardoor het bewijs werd geleverd,
dat men zich één volk, met één taal en met één vaderland besefte. Tot
eerste president werd gekozen Ir. Sukarno. Na de eed op de Koran te
hebben afgelegd, aanvaardde hij zijn ambt met de woorden, „we moeten werken, zoals we nog nooit te voren hebben gewerkt". Hij deed een
beroep op de medewerking van buitenlanders, de Nederlanders inbegrepen, die hij nooit gehaat had, en eindigde met: „God geve ons
vrede".
Zo brak dan de historische dag, 27 December aan, waarop de souvereiniteit werd overgedragen. Moh. Hatta was als vertegenwoordiger
van Indonesië overgekomen om uit handen van onze Koningin de
souvereiniteit te aanvaarden. Het was, zoals Koningin Juliana zei „een
van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd.
Die aangrijpt door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit. Niet
langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkaar. Wij zijn nu naast elkaar
gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt".
Terwijl dit in Amsterdam geschiedde, gaf de H.V.K., Lovink de
souvereiniteit over. De driekleur van zijn paleis werd neergehaald en
vervangen door de rood-witte vlag. De H.V.K. aanvaardde de terugreis naar zijn vaderland. Dr. Hirschfeld trad nu op als Hoge Commissaris te Jacarta. Van Indonesische zijde zal deze post in Den Haag
worden vervuld door Rum. Het ministerie van Overzeese Gebieden zag
zijn bemoeiingen ingeperkt en werd veranderd in „Ministerie voor
Unie-aangelegenheden en Overzeese Rijksdelen" (M.U.O.R.) .
De nieuwe Indonesische Republiek mocht zich verheugen in de
spoedige erkenning door de meeste mogendheden. De V. Staten waren
onder de eersten, die een ambassadeur, de ons welbekende heer Merle
Cochran, bij de jonge staat aanstelden. 28 December hield de president
Sukarno onder overweldigende belangstelling van de bevolking, zijn
intocht in de nieuwe residentie, Jacarta. Daar sprak hij vriendelijke
woorden tot de Nederlanders, die „onze geëerde gasten zijn". Hij kon
echter niet nalaten te verzekeren, dat vóór het einde van 1950 NieuwGuinea deel zal uitmaken van de R.I.S. „Daarvoor moeten wij werken
en strijden en houdt niet op, alvorens geheel Indonesië, Irian (NieuwGuinea) inbegrepen, zijn vrijheid heeft verworven". Het zou voor de
Nederlandse gevoeligheid aangenamer geweest zijn, wanneer niet onmiddellijk op die feestelijke dag met de strijdbijl gezwaaid was. Maar
aan ,,een karbouw, die terugkeert naar zijn kraal", zoals president
Sukarno zich uitdrukte, is deze uitglij ding te vergeven.
1-1-'50.
K. J. D.
BELGIE

Wat België betreft werd het jaar 1949 gekenmerkt door de moeilijkheden die bij een overgang van oorlogseconomie naar vredeseconomie onvermijdelijk zijn. Het is nochtans te hopen, dat in 1950
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de menigvuldige pogingen der opeenvolgende regeringen, om de markt
der goederen en diensten uit te breiden, met meer succes zullen bekroond worden. Laten we voornamelijk hopen, dat de BelgischLuxemburgse en de Nederlandse economieën geen uiteenlopende richtingen n.l. die van het dirigisme en die van de vrijheid — zullen
blijven volgen, doch dat ze in de unie van Benelux naar elkaar zullen
toevloeien. In de jongste weken werd evenwel de totstandkoming
van een ruim marktgebied in het vooruitzicht gesteld, dat behalve de
Lage Landen ook Frankrijk en Italië zou omvatten: door de oprichting
van een gemeenschappelijk fonds zou het probleem der internationale
betalingen, dat nog steeds het vrije verkeer der goederen in de weg
staat, opgelost worden.
De werkloosheid in de private sector, die klaarblijkelijk werd veroorzaakt door de inkrimping van de markt, eerder dan door de aanpassing aan de vredeseconomie, is intussen de grootste zorg van de
Regering geworden. Aldus werd de beslissing genomen, ongeveer
acht milliard op het nationaal inkomen te heffen, ten einde de werkloosheid te bestrijden. De bevoegde minister schat het aantal der werklozen — er waren in de week van de 4e tot de 10e December 213.992
volledig en 55.784 gedeeltelijk werklozen die zodoende in de openbare sector aan het werk zullen gesteld worden, op 80.000.
Het Algemeen Vlaams Congres, dat de 18e en 19e December te
Brussel was belegd, heeft zich eveneens met het probleem der werkloosheid bezig gehouden; hetgeen begrijpelijk is, daar in de begroting
van minister Buisseret meer speciaal de Waalse gewesten werde n
bedacht, terwijl „de Vlaamse gewesten het zwaarst getroffen worden
door de werkloosheid van conjuncturele en structurele aard"; zeer
te recht drong het Congres aan „op spoedige liquidatie van de conjuncturele werkloosheid door het uitvoeren van grote openbare werken:
in Vlaanderen".

Dit Algemeen Vlaams Congres was een poging om, afgezien van
alle partijpolitieke beschouwingen, de huidige stand van de Vlaamse
Beweging te onderzoeken, en nieuwe doelstellingen te bepalen. De
onbevangen waarnemer zal wellicht door het buitentij delij ke van de
naar voren gebrachte besluiten getroffen zijn: alleen de wens „om
alle uitwassen en overdrijvingen der repressie ongedaan te maken"
herinnerde aan deze na-oorlogse tijd. Voor het overige werd, enerzijds, evenals voor 1940, een beschuldiging omtrent overtreding van
de taalwetten in de administratie en in het Onderwijs ingediend, de
verbastering van de Vlaamse uitwijkelingen te Brussel aan de kaak
gesteld, elke waarde ontzegd aan de talentelling van 1947, enz.
Anderzijds, werd de verscherping van de reeds voorziene sancties
gevraagd, de oprichting van een provincie Brussel en de inrichting
van taalrollen in de gemelde provincie voorgestaan, „de wetenschappelijke vastlegging van de taalgrens, volgens de wet van 1932, en
een daaropvolgende ijzeren controle, gesteund door strafmaatregelen"
geëist. De veiligheid door de bestaande taalwetten geboden zou wel
eens bedrieglijk kunnen blijken voor wie niet de dringende noodzakelijkheid van meer cultuurscheppend werk wil inzien: in het onderwijs

.
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is het niet zozeer het negatief aanwenden van taalwetten, doch veel
meer de positieve uitwerking van een leerplan voor onderwijs in de
moedertaal, die ons moet begeesteren; op de taalgrens kan alleen het
algemeen beschaafd de Franse taal in bedwang houden; van geheel
Vlaanderen wordt verwacht, dat het te Brussel stellingen zal veroveren in de toonaangevende kunst- en cultuurkringen. Op het Algemeen Vlaams Congres werd de aandacht te zeer op het .-- noodzakelijke schild der taalwetten, te weinig op het --- onontbeerlijke
— zwaard des geestes gevestigd.
Intussen heeft de speciale Kamercommissie voor de volksraadpleging op 13 December haar werkzaamheden beëindigd; het verslag van
de Heer Oblin (C.V.P.) werd met 12 stemmen (11 van de C.V.P. en
1 liberaal) tegen 8 (2 liberalen en 6 socialisten; de Heren Spaak en
Van Acker waren afwezig ) goedgekeurd. De openbare bespreking
van het wetsontwerp zal op 10 januari een aanvang nemen; ze zal
wellicht drie weken duren. De socialisten zijn inderdaad vast besloten, ook de grond van het probleem op de hun eigen, demagogische
wijze te behandelen. De Volkspartij van haar kant heeft reeds de
woordvoerders aangeduid die de socialisten van antwoord zullen
dienen.
Hoe diep de socialisten zullen vallen kunnen we thans reeds uit
de houding van de Heer P. H. Spaak afleiden: terwijl de Franse
Minister van Buitenlandse zaken, Robert Schuman, op 17 December
in het openbaar, in ons land, de smaad wegwiste, die in 1940 op ons
leger en op , zijn aanvoerder werden geworpen, achtte de Belgische
gewezen Eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken het op
29 December niet beneden zijn waardigheid in „Le Peuple" de vraag
te stellen: „Le Roi a-t-il fait tout ce qu'il devait pour avertir ses
alliés et prendre avec eux les dispositions qu'une mesure aussi grave
que la capitulation comportait? Le Roi a-t-il ordonné toutes les destructions qui auraient pu rendre plus dif f icile la tache de l'ennemi?"
Deze woorden zullen hem door het nageslacht evenmin vergeven
worden als het vonnis (?) dat hij in 1940 te Limoges over de Koning
heeft geveld: „Ik zal eenvoudig zeggen, dat Hij geen generaal was.
Wij allen in de loop van deze oorlog, hebben het gevoel gehad, dat
Hij maar één bezorgdheid had: geen mensen te laten doden of geen
steden te laten vernielen". (Vert. Bekn. Vers., in Verslag Servais,
bijlage 34, pag. 260).
.

2-1-'50.

Th. L.
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BRIEF UIT PARIJS

Frankrijk heerst in de betrekkingen
tussen de Kerk en de burgerlijke
macht. De waardigheidsbekleders
van de Hervormde en de Orthodoxe
Kerk van Parijs, een afgevaardigde
van de Anglikaanse aartsbisschop
van Canterbury, de opperrabijn van
Frankrijk getuigden door hun tegenwoordigheid van de vooruitgang der
oecumenische gedachte en van het
krachtige streven naar toenadering
dat sinds 20 jaar leeft. De rede welke
Mgr Feltin hield werd zijn eerste
herderlijke brief. De nieuwe aartsbisschop gaf zijn wil te kennen de proefnemingen van zijn voorganger voort
te zetten: hij zegende in het bijzonder de priester-arbeiders van de Missie van Parijs, en hij sprak zijn sympathie uit voor al de zoekers, wijsgeren, geleerden en godgeleerden, die
geschaard om de Katholieke Universiteit, laten zien dat de Kerk óók in
het intellectuele leven nog een
plaats heeft. Een bedekte zinspeling
op een misschien nabije algemene oplossing van het vraagstuk v an vrijheid van onderwijs, wekte nieuwsgierigheid en hoop. Mgr Feltin raakte
nog enkele bijzonder actuele punten
aan van de moderne apostolische
methoden: de gezins-bewegingen, de
katholieke actie, de verjonging van
de parochie, allemaal vraagstukken
waarover veel geschreven en geredetwist wordt 1 ) .
Aan het einde van de vergadering
van kardinalen en aartsbisschoppen
(18-19-20 October) werd aan de
pers een kort communiqué overhan-

digd onder de titel „De Kerk en de
vrede". Het bevat twee delen: het
eerste is een aansporing tot de Franse katholieken, om actief mee te
werken aan de internationale vrede;
het tweede deel begint als volgt:
„Een christen moet niet vergeten,
dat de vrede onder de volken afhankelijk is van de binnenlandse
vrede, die in iedere natie moet heersen. Die binnenlandse vrede is, wil
hij de mooie naam waard zijn, niet
het product van een krachtproef,
maar de vrucht van een sociale gerechtigheid . . ." En vervolgens : „Al
te veel lonen zijn abnormaal laag, te
veel dreigende stakingen drukten op
de arbeidersfamilies: ons sociaal klimaat is niet gezond. Het is een
plicht voor de katholieken, in de eerste rijen te staan van hen die strijden
om aan de werklieden een voldoende
loon te verzekeren, om hun levensvoorwaarden te verbeteren, om te
verstevigen en uit te breiden, wat
reeds op het gebied van de sociale
gerechtigheid werd verwezenlijkt."
Dit brengt ons er toe, enige woorden te zeggen over de tegenwoordige
sociale toestand. De sociale strijd is
in de loop van de herfst 1949 niet zo
vinnig en heftig geweest als tijdens
hetzelfde tijdperk in de twee voorafgaande jaren. Er waren geen grote
stakingen. Het communiqué van de
kardinalen en aartsbisschoppen, dat
we zoëven aanhaalden, zegt evenwel: „Ons sociaal klimaat is niet gezond."
De werkloosheid, al bereikt ze niet

1) Zie bij voorbeeld Joseph Folliet, Chrétiens au Carrefour, d. II Présence de
I'Eglise (uitg. Chronique sociale, 16, rue du Plat, Lyon) : Moeilijkheden van de katholieke actie, schets van een actie.
Mgr Ancel, hulpbisschop van Lyon, heeft een brochure uitgegeven L'Evangélisation
du Prolétariat (P.E.L. 75 rue Sebastien Gryphe, Lyon), waarin hij de verhouding
:nagaat van de traditionele parochie tot de christelijke proletarische gemeenschappen
die ontstaan rond de priester-arbeiders. Voor de eerste maal maken het wezen en de
functie van die christelijke proletarische gemeenschappen — die de auteur gelijkstelt
met de „persoonlijke" parochies van het Kerkelijk Recht (can. 216 par. 4) — het voorwerp
luit van een institutionele ontleding. Het leven van de priester-arbeider is niet langer
meer een toevalligheid, een originele en voorbijgaande proefneming in de geschiedenis
van de Kerk; een nieuwe stap is gezet in de ontwikkeling van de geloofsprediking
onder het proletariaat.
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November, (Vereniging van de Economische Organisatie voor Europese
Samenwerking, Comité van de Ministers van de Raad van Europa, het
onderhoud Acheson—Bevin—Schumann) en anderzijds de voorbereiding
van de begroting voor 1950, vereenvoudigden de taak van de Regering
niet. De Verenigde Staten sporen inderdaad tot .een geleidelijke vrijmaking van de handel aan, ten einde de
Europese welvaart te bespoedigen;
maar die vrijmaking betekent niet
steeds een voordeel voor onze economie, althans niet op korte termijn;
anderzijds dreigt de franc, die de
schok, door de devaluatie v an het
pond veroorzaakt, goed had doorstaan, in gevaar te worden gebracht
door de onevenwichtigheid van een
begroting, waarin de militaire uitgaven zeer groot zijn, en waarin men
zich verplicht ziet, de publieke investeringspogingen abnormaal in te
krimpen. De internationale verbintenissen en de financiële en monetaire
eisen staan dus een bevredigende regeling van de hangende sociale
vraagstukken in de weg.
De syndicaten zijn overeengekomen
een terugkeer tot de collectieve
overeenkomsten te eisen, met vaststelling van een nationaal levensminimum. Zullen echter de collectieve
overeenkomsten vastgesteld worden
naar regionale of naar nationale
maatstaf ? Wie zal het levensminimum vaststellen? De werkliedenorganisaties of de staat? De staat, die
werkgever is in de genationaliseerde
industriesectoren, zal minder tot
edelmoedigheid geneigd zijn dan particuliere werkgevers, wier zaken zullen bloeien en die zich weinig zullen
storen aan de inflatie. Zal de staat,
om een uitbreiding v an de conflicten
te vermijden, er toe genoopt worden
in de wet het grondbeginsel van de
verplichte arbitrage op te nemen,

waarin de werklieden een inbreuk
zien op hun rechten ? Kortom, zal
aan de collectieve arbeidsovereenkomsten een zeker reglementair karakter worden gegeven, of zal men
zich helemaal verlaten op de belanghebbende partijen, m.a.w. op de contractuele methode ? Dit zijn evenveel
vragen die oorzaak kunnen zijn van
nabije conflicten. Inderdaad, w anneer
er tot dusverre dit jaar nog geen
ernstige sociale strijd is geweest, dan
zijn de oorzaken daarvan: de moeheid van de arbeiders, die ontgoocheld waren door de uitslagen van
de grote stakingen van 1947 en 1948,
en een zekere afbrokkeling van het
syndicalisme, afbrokkeling waarvan
de grote verantwoordelijke ongetwijfeld de communistische partij is.
Deze heeft, door voortdurend de belangen van de Russische politiek met
de belangen van de Franse arbeiders
te vermengen, uiteindelijk verwarring gesticht en wantrouwen gezaaid. Het is bevreemdend, dat men
op het ogenblik niet minder dan zes
grote centralen van arbeiderssyndicaten telt, waarvan ieder zorgvuldig
het leden-aantal geheim houdt, teneinde verliezen en zwakheden te verbergen: de Confédération Générale
du Travail (CGT) , communistisch,
staat ongetwijfeld voora an ; dan de
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ; vervolgens
de Confédération Générale du Travail — Force ouvrière (CGT—FO) ,
socialistisch; de Confédération Nationale du Travail (CNT) , trotzkistisch en een Fédération des Syndicats Indépendants, met een zekere
Gaullistische strekking, waarvan
vroegere aanhangers van het Statuut
van de Arbeid, uitgevaardigd door de
Vichy-regering, deel uitmaken. Wat
de Confédération Générale des Cadres (CGC) betreft: hoewel zij geen
werkliedencentrale is, komt ze dik-
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wijas naast de arbeiders tussenbeide
en steunt hen in hun eisen.
Parallel met die verbrokkeling van
de arbeidersbeweging, constateren
we een poging van de verschillende
groeperingen, om tot samenwerking
te komen. Force ouvrière (socialistisch) weigert weliswaar elke samenwerking met de CGT; maar in het
voorjaar van 1949 sloten 13 afdelingen van de CFTC verdragen van
samenwerking met de CGT. Het Junicongres van de CFTC hechtte zijn
goedkeuring aan die politiek. 10 October stelde de CGT de vorming van
een interconfederaal cartel voor actie-eenheid voor, doch de CFTC weigerde. Er bestaat dus een duidelijk
streven naar eenheid aan de basis en
met name op plaatselijke en beroepsschaal (het laatste nummer van het
communistische dagblad l'Humanité,
dat ik onder ogen heb terwijl ik dit
verslag schrijf, -- 14 November verhaalt in zijn hoofdartikel over
een campagne die gezamenlijk door
jocisten (jeunes ouvriers chrétiens)
en jonge communisten in het Département v an de Loire werd gevoerd) ;
op 't ogenblik echter weigeren zij elkander te versta an op het confederale plan (= nationale) . De CGT
verbergt haar oogmerk niet; het
prijkt op al de a anplakbiljetten die
de communistische partij op de muren van Parijs laat aanbrengen: de
vorming van een „Regering van Democratische Unie". Dit is echter
slechts een slagzin, een mythe voor
de volksverbeelding, want de communisten weten goed, dat niemand met
hen wil samengaan op het politieke

plan.
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De arbeiders zijn dus verdeeld en
zwak. Ze lopen gevaar om tegelijk
het slachtoffer te worden v an de
economische machten die onder begunstiging van de liberale wederopleving geleidelijk al hun posities in de
West-Europese landen terugwinnen,
en van de communistische verstijving, die de arbeidersklas verraadde
ten gunste van de sovjetpolitiek. Het
blijft nog te bezien, of de socialistische partij, die de gang niet kan bijhouden, omdat ze tegenwoordig te
zeer is afgesneden van haar basissen
in het volk, en de meest vooruitstrevende fractie van het MRP (Mouvement Républicain Populaire) in staat
zullen zijn, aan de arbeiders een gemeenschappelijk programma voor te
leggen, dat enige kans zou hebben
om de eenheid onder de arbeiders te
herstellen. We zien in ieder geval
dat, ondanks de schijnbare kalmte,
het sociale vraagstuk de grootste bekommernis is. En de kardinalen en
aartsbisschoppen hebben gelijk, dat
ze de katholieken uitnodigen „in de
eerste rij te staan van hen die strijden om de werklieden een bestaansloon te verzekeren, om hun levensvoorwaarden te verbeteren enz
Tegenwoordig is en komt er in ons
land té veel leed onder de arbeiders
en onder de economisch zwakken,
dan dat men zou kunnen beweren,
dat aan de sociale rechtvaardigheid
werkelijk volda an is. (Communiqué
van de Vergadering der kardinalen
en aartsbisschoppen, 20 October
1949.)

ROBERT BOSC,
Redacteur van de „Etudes".
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tergrond van dit perverse gezelschap
in Ouwendijks bedoeling, God en
de lijdende Christus. Maar die achtergrond is en blijft heel erg achtergrondig en wat er op de voorgrond
plaats heeft is het laagste en gemeenste, waartoe de mensennatuur
in staat is. Het gaat er ongewoon
grof toe zowel in woorden als in
werken en na dit boek te hebben
doorgeworsteld is men blij weer in
de „burgerlijke" wereld te kunnen
terugkeren. Het „burgerlijke" vormt
in de sfeer van deze roman de grootste tegenstelling met God en het
Christendom; iets afgrijselijkers dan
de „burger" schijnt er niet te bestaan. Estelle Mollerius, de gewezen
máitresse van een groot a an tal
„heren", wil liever alles zijn dan
„burgerlijk". Men kent het stokpaardje van Dick Ouwendijk en er
is iets te zeggen voor zijn zienswijze,
maar hij moet om zijn anti-burgerlijkheid te luchten geen vervelende
romans schrijven.
Dat Ouwendijk mensen verbeelden
kan heeft hij bewezen, doch in het
gezelschap v an min of meer internationaal georiënteerde perverse-

is,

539

lingen is hij niet thuis. Daar heeft
hem de Holl an dse „burgerlijkheid"
voor bewaard. De diners en feesten
die hij beschrijft en waarbij het meer
d an rauw toegaat, missen alle toon
en sfeer v an waarachtigheid. Dit walgelijke gezelschap aannemelijk en
boeiend voor te stellen zou zelfs een
Balzac of Dostojefski moeilijk vallen.
Het typeert intussen de verwarring
der ideeën, de desoriëntering der
geesten dat een ongetwijfeld goed
willend en zelfs hoog mikkend auteur
als Ouwendijk meent tot dit menselijk bezinksel zijn toevlucht te moeten nemen om de eeuwige ideeën
v an goed en kwaad, v an onschuld en
zonde aan de hemel te moeten tekenen. Hij heeft zich helaas! vergist
zowel hierin als in de taxering van
zijn kunnen. Zowel Sebastiaan Kroll
als Estelle Mollerius, zowel Alexander Deylius als Magdaleen Deghrist
zijn of caricaturen of levenloze skeletten. Zij blijven hersenmaakwerk
v an een veel belezen en geroutineerd
schrijver; zij zijn niet geboren uit een
door ervaring of beleving bevruchte
verbeelding.

3. van Heugten
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haal, die het volkomen echt en natuurlijk maakt. Er komen veel milieus en personen in voor, die door
een toekomstige Trappist beschreven,
daardoor reeds interesse wekken,
maar het treffende is toch de onberekend natuurlijke verhaaltrant. Het
boek zal ongetwijfeld zijn weg vinden
.en beveelt zich zelf aan.
J. v. H.
CARL RICHSTAETTER S.J., Christus Frommigkeit in ihrer historischen Entfaltung. Ein quellenmë ssiger Beitrag zur Geschichte
des Gebetes und des mystischen
Innenlebens der Kirche. I. Band
498 pp. — Köln, J. P. Bachem,
compleet in twee delen.
P. Richstaetter is voorzeker geen
onbekende : door zijn historische studie der H. Hartdevotie in de l anden
deutscher Zunge en zijn apologetische
werken over beschouwing en mystiek
liet hij zich kennen als een schrijver
van groot gezag. Zijn lang leven van
studie, geschriften en rechtstreekse
contactname met mensen en teksten,
heeft hem voorbereid op het schrijven
van dit werk, dat een synthese wil
zijn van dit kiese, maar uiterst belangrijke onderwerp : Hoe heeft de
Christus-figuur zich aan de ziel en
de geest der opeenvolgende geslachten der gelovigen geopenbaard ? Hoe
zagen de mensen — de grote bidders
en het biddende volk — de Godmens
in hun geest en hart ? Op deze vraag
wil P. Richstaetter een antwoord
geven door de beschouwing van de
Godmens te omschrijven, zoals zij van
de apostolische tijden af tot :-- 1800
(Alphonsus de Ligorio) zich gewijzigd heeft en verdiept onder de inwerking der theologische speculaties
en der vroomheidservaringen. Men
begrijpt het: dit is een reuzenarbeid,
die ontzaglijke belezenheid veronderstelt, een scherp kritisch inzicht, dat
onmiddellijk naar het essentiële en
het typerende grijpt. Bovendien stelt
de S. zich niet tevreden met enkele
hoofdfiguren te belichten, die speciaal zouden ingewerkt hebben op de
evolutie dezer vroomheid, maar hij
onderzoekt meteen, hoe de leer en
voorstelling van bepaalde grote werken of figuren doorgedrongen zijn in
de massa van het katholieke volk. In
die zin is het werk een peiling in de
diepte en in de breedte van het wijde
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kerkleven. Daarom heeft S. sommige
hoofdstukken ingelast, die op het
eerste gezicht niet op hun plaats
mochten schijnen. Bijvoorbeeld - de
studie over de Geestelijke Oefeningen
van S. Ignatius, de H. Hartdevotie.
Zo wordt het ondoenlijk de rijkdom,
die het boek bergt, naar voren te
brengen, of de verdienste v an ieder
afzonderlijk hoofdstuk te bepalen.
Wel betreuren wij dat het begrip
Christusfrommigkeit zelf niet voldoende in een inleidend hoofdstuk
werd omschreven : het duurt te lang,
vóór de lezer de ware draagwijdte
van het onderzoek doorziet. Ook de
plaats van de Godmens als „mystieke" realiteit wordt niet voldoende
belicht: d.w.z. de beleving van het
Corpus Christi Mysticum in de genade en de Kerk; alsook zijn essentiële rol in de mystiek, wanneer deze
voluit christologisch wordt beleefd
zoals in de Dietse en Spaanse mystiek. Ondanks deze grotere of kleinere tekorten is dit boek een onmisbaar standaardwerk, dat vruchtbaar
zal inwerken op de vroomheid en van
blijvend belang zal zijn voor het toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
A. Ampe
J. B. W. M. McLLER, Sint Liduina
van Schiedam. — 't Groeit, Antwerpen, Uitg. „Pax", 's Gravenhage, 1948, 408 pp., Fr. 239.
Dat zulk een boek na minder dan
zeven jaren een nieuwe uitgave beleeft, is op zichzelf reeds een aanbeveling. De degelijkheid van deze studie en vooral de uiterst verzorgde
voorstelling verklaren dit succes. Wij
lezen hier niet alleen over een bekoorlijk en vertroeteld kind, dat, uit
liefde voor haar zielebruidegom, misvormd werd, en niet meer ophield
eenzaam met Hem te lijden tot uitboeting van de zonden. Schr. wil ons
bovendien met de leer van de mystiek als zodanig bekend maken.
De tweede druk, naar de inhoud
ongewijzigd, heeft naar de vorm nog
aan keurigheid gewonnen. Symbolische verluchtingen van Frans Hamer
begeleiden de opgang van de uitverkorene. — Waarom werd de spelling niet aangepast ? Ze geeft aan
het werk een enigzins verouderd
voorkomen.
J. Hoing
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vlot. Al
Al wie
wie
—
voor een
een godsdienstig
godsdienstig en
en nationaal
nationaal
voor
ideaal vatbaar
vatbaar bleef,
zal zich
zich met
met
ideaal
bleef, zal
Schr. verheugen
verheugen om
om de
de oprichting
oprichting
Schr.
van een
een nieuw
nieuwvrouwelijk
vrouwelijk CisterciënCisterciënvan
serklooster te
te Brecht
Brechtbij
bij Westmalle.
Westmalle.
serklooster
J. Hoing
Hoing
J.
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Emile ERENS,
ERENS, Uit
het leven
leven van
van
Emile
Uit het
Marguérite Marie
Marie Alacoque.
Ala.coque. Marguérite
Paul Br
Brand,
Bussum, 1949,
1949, 140
140
Paul
an d, Bussum,
geb. ff 4,75.
4,75.
blz., geb.
blz.,
-

Een fijne
fijne weergave
weergave voor
voor een
een bebeEen
dachtzame lezer,
er toe
toe komen
komen
dachtzame
lezer, die
die er
kan om
om een
een boek
boek te
te lezen
lezen en
en nog
nog
kan
te herlezen.
herlezen. Door
Door het
het rustig
rustig in
in
eens te
zich opnemen
opnemen van
van deze
deze op
op eenvoueenvouzich
dige en
en verheven
verheven wijze
wijze aaan
elkaar
an elkaar
dige
an
geregen objectieve
objectieve gegevens
gegevens kkan
geregen
men zich een veel dieper inzicht ver-menzichvldprteschaffen in
in het
het wezen
wezen van
van de
de H.
H. Hart
Hart
devotie, hetgeen
hetgeen voorzeker
voorzeker de
de bebedevotie,
langrijkste vrucht
zijn vvan
dit
an dit
langrijkste
vrucht zal
zal zijn
werkje. Het
Het geheel
geheel biedt
biedt een
een juist
juist
werkje.
beeld. Men
Men moet
moet niet
niet met
metmoeilijkmoeilijkbeeld.
heden blijven
blijven hangen
hangen bij
bij passages,
passages,
heden
iemand, veel
veel minder
minderbegenadigd
begenadigd
die iemand,
dan
dezebuitengewoon
buitengewoon uitverkoren
uitverkoren
d
an deze
bij een eerste
eerste lezing
lezing vreemd
vreemd aanaanziel bij
doen. Het goddelijk
goddelijk Hart
een en
en
doen.
Hart dat een
liefde is,
is, doet
doet b.v.
b.v. niem
niemand
leed,
an d leed,
al liefde
Marguerite Marie
Marie niet.
niet. W
Wanneer
anneer
ook Marguerite
sommige uitdrukkingen
uitdrukkingen op
tesommige
op het
het tegendeel schijnen
schijnen te wijzen,
wijzen, hetgeen
hetgeen
gendeel
overigens doet
doet begrijpen,
begrijpen, dat
dat men
men
overigens
hier niet
niet met
met een
een ofofandere
andereopperopperhier
vlakkige devotiepraktijk
devotiepraktijk te
doen
vlakkige
te doen
heeft, dan
dan dient
dient men
men tetebedenken,
bedenken,
heeft,
dat zij
zij er
er zelf
zelfnaar
naarverlangt;
verlangt; deze
deze
dat
is haar
haar grote
grote mystieke
mystieke gave.
gave. De
De bebeallerminst om
om de
de lezer
lezer daardoeling is allerminst
door
te schrikken.
schrikken. Het
Het blijft
blijft echechdoor af te
ter
een feit
feit in
in het
hetleven
leven van
van iedere
iedere
ter een
begenadigde
hoe meer
meer deze
deze
begenadigde ziel,
ziel, dat hoe
God
meer zij
zij
God beminnen
beminnengaat,
gaat, des
des te meer
ook
gaat verl
verlangen
het lijlijook zelf
zelf gaat
an gen naar het
den,
om Hem
Hem meer
meer gelijkvormig
gelijkvormig te
te
den, om
worden.
iemand
daar meer
meer van
van
and daar
worden. Wil
Wil iem
weten, hij
hij leze dit
dit zeer
zeer schone
schone boekje.
boekje.
M.
M. Jonckbloedt
Br.
BERTHILO en
Fr. H.
H. RANRANBr. BERTHILO
en P.
P. Fr.
DAG
naar
aar Hem.
DAG O.F.M.,
O.F.M., Luistert
Luistert n
Prentenboek
KatePrentenboek bij
bij de
de eerste Katechismus.
's Hertogenbosch,
chismus. — 's Hertogenbosch,
L.
C. G.
G. Malmberg,
Malmberg, 1949,
L. C.
1949, 26
26 gekleurde
3,75.
kleurde platen,
platen, ff 3,75.
DEZELFDEN,
bij LuisLuisDEZELFDEN, Tekstboekje
Tekstboekje bij
tert naar Hem,
Hem, ib.
ib. 1949,
1949, 125
125 blz.,
blz.,
ff 0,60.
0,60.
Een
prentenboek voor
en
Een prentenboek
voor huis
huis en
school
Het
school bij
bij de
de kleine
kleine Katechismus. Het
boeit
eind zelfs de
de volvolboeit van
van begin
begin tot
tot eind
wassene.
van P.
P. Randag
Randag
wassene. De
De platen
platen van
zijn
zijn kleurrijk
kleurrijken
en smaakvol,
smaakvol, het
het geheel
van blijheid
blijheid en
en
heel ademt
ademt een
een sfeer van
wijding.
onderwijzers kunkunwijding. Ouders
Ouders en onderwijzers
nen
bij de
nen veel
veel bij
de platen vertellen,
vertellen, want
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ze
ze zitten
zitten vol
vol details
details die
die het
het kind
kind
boeien
boeien zonder
zonder van
van het
hethoofdthema
hoofdthema
af
af te
te leiden.
leiden. Ze
Ze springen
springen ook
ook over
over op
op
het
het leven
leven van
van het
het kind
kind zelf.
zelf. Het
Het
an Br.
tekstboekje
tekstboekje vvan
Br. Berthilo
Berthilo kan
kan de
de
verteller
verteller inspireren
inspireren door
door zijn
zijn uitleg
uitleg
in korte,
korte, kinderlijke
kinderlijke zinnen.
zinnen. Een
Een
uiterst
uiterst waardevol
waardevol hulpmiddel
hulpmiddel voor
voor
godsdienstonderricht
huis en
godsdienstonderricht in in huis
en
school.
school.
P. Schoonenberg
Schoonenberg
J. A.
A. NUYENS
NUYENS O.
O. P.,
P., Paulus,
Paulus, DieDienaar en
en Getuige.
Getuige. —
- Davidsfonds,
Davidsfonds,
Leuven,
s.d. 274
Leuven, s.d.
274 pp.,
pp., ingen.
ingen. Fr.
Fr.
45,
45, geb.
geb. Fr.
Fr. 65.
65.
Ondanks
Ondanks zijn
zijn bescheiden
bescheiden voorkovoorkomen
deze Paulus
Paulus van J.
men behaalde
behaalde deze
J. A.
A.
Nuyens
an . A.
Nuyens de K
Kan.
A. Boon
Boon prijs
prijs '48.—
'48.Omwille
van de
de omvang
Omwille van
omvang en de
de veelveelzijdigheid
an zijn
zijdigheid vvan
zijn onderwerp,
onderwerp, bebepaalt
paalt Schr.
Schr. nauwkeurig
nauwkeurig de
de opzet.
opzet.
Zijn
studie is
is afgestemd
Zijn studie
afgestemd „niet
"niet op
op de
de
specialist,
maar op
op de
specialist, maar
de open
open geest
geest
van de
de nog
nogontvankelijke
ontvankelijke gemoedegemoederen
ren voor
voor Christelijke
Christelijkegrootheden"
grootheden"
(p. 12).
(p.
12). Hij
Hij streefde
streefde er
er naar
naar „be"bewondering
te wekken
wondering te
wekken voor
voor een
een bebewonderenswaardige
wonderenswaardige persoonlijkheid"
persoonlijkheid"
(p. 8)
(p.
8) en
enmeer
meerbepaald
bepaald „iets
"iets van
van
Paulus grootzieligheid
Paulus
grootzieligheid en
en grootdagrootdadigheid uit
uit te werken,
digheid
werken, en
en van
van zijn
zijn
onvermijdelijk
reddende leer
leer iets mee
onvermijdelijk reddende
mee
an
te delen"
delen" (p.
(p. 17)
17).. —
- Veel
Veel wordt
wordt vvan
de lezer gevraagd:
gevraagd: Paulus
Paulus te
te volgen
volgendelzr
in de
in
de teksten,
teksten, en
en op
opde
dewereldkaart.
wereldkaart.
Wie zich
Wie
zich de
de inspanning
inspanning getroosten
getroosten
durft om
durft
om dit
dit voor
voor het
hetintellectuele
intellectuele
ontwikkelingspeil van
van onze
ontwikkelingspeil
onze afgestuafgestudeerden aangepaste
aangepaste boek
boek door
deerden
door te
te
maken, ontdekt
ontdekt niet
niet alleen
maken,
alleen een
een man
man
van formaat
van
formaat en een
een heilige,
heilige, hij
hij gaat
gaat
terug naar
terug
naar de
de bronnen
bronnen van
van zijn
zijn relireligie en
en van
van zijn
zijn geloof.
geloof.
J. Hoing
J.
Hoing
R. P. E.
R.
E. MERCENIER,
MERCENIER, La
La. prière
prière des
des
Eglises de rite
Eglises
rite Byzantin,
Byzantin, III
III Bd.
Bd.
Les Fêtes. -Les
- Iconographie
Iconographie MoMonastère de
nastère
de Chevetogne,
Chevetogne, 1949,
1949,
502 pp.,
pp., Fr.
502
Fr. 150.
150.
In dit derde
an zijn
In
derde deel
deel v
van
zijn werk bezorgt P. E.
zorgt
E. Mercenier
Mercenier de
de vertaling
vertaling
van de
de diensten,
die als
als de
rn van
van
diensten, die
de ke
kern
het liturgisch
het
liturgisch jaar
jaar in
in de
de Oosterse
Oosterse
Kerken gelden.
gelden. Deze
Deze teksten,
Kerken
teksten, met
met
zorg uit het
zorg
het Grieks
Grieks vertaald,
vertaald, vormen
vormen
in hun
in
hun geheel
geheel genomen,
genomen, samen
samen met
met
an de delen,
de beide
delen, een
een enige
de
beide voorga
voorgaande
verzameling en
en een
een werk,
werk, dat
dat tot nu
verzameling
nu
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eenvoudigweg niet
niet bestond.
bestond. Voor
Voor
toe eenvoudigweg
alwie
de geest
geest van
vande
deOosterse
Oosterse
alwie met de
Kerken
kennis maken,
maken, is
dit
Kerken wil
wil kennis
is dit
derde deel,
deel, met
met het
het Paasfeest in
derde
in het
het
centrum,
onschatbare waarde;
waarde;
centrum, van onschatbare
ook theologen
theologen en
en predikanten,
predikanten, die
die
ook
zich niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks met
met de
de HerHerzich
eniging van
van de
deKerken
Kerkenbezighouden,
bezighouden,
zullen
voor hun
hun werk
werk een
een schat
schat
zullen er
er voor
van
geloofswaarheden in
zeer dichdichvan geloofswaarheden
in zeer
terlijke vorm
terlijke
vorm vinden.
vinden.
Aerts
H.
H. Aerts
GOVERS C.ss.R.,
C.ss.R., Vijf en veertig
N. GOVERS
onder de tropenzon.
tropenzon. Leven
Leven
jaren onder
van
de eerbiedwaardige
Petrus
van de
eerbiedwaardige Petrus
der InDonders C.ss.R., Apostel der
dianen en Melaatsen in Suriname.
Met een schrijven
schrijven van
van Z.
Z. D.
D. H.
H.
van Roosmalen,
Roosmalen, vic.
vic.
Mgr Th. van
apost.
Suriname, en
en een inapost. van Suriname,
M. van
vanGrinsven
Grinsven
van M.
leiding van
—
vice-postulator.
C.ss.R.,
Heerlen,
Joh.
Roosenboom,
(1946),
blz., geïll.
geïll.
(1946) , 351
351 blz.,
P. Helmers
Helmers C.ss.R.
C.ss.R. beschreef
beschreef PeerPeerDonders onlangs
onlangs in
in een
een populaire
populaire
ke Donders
levensschets als
"een groot
groot NederNederlevensschets
als „een
lander op
Suriname". Het
er mismislander
op Suriname".
Het is er
schien
heel ver
ver vvan
af, dat
dat
schien niet
niet zo
zo heel
an af,
wij hem
hem ook
ook een
een heilig
heilig Nederl
Nederlander
wij
ander
noemen, want
want in
in 1945
1945 werd
werd
mogen noemen,
mogen
het decreet
decreet uitgevaardigd
uitgevaardigd over
over de
de
het
heldhaftigheid zijner
zijner deugden,
deugden, waarwaarheldhaftigheid
op
erkenning der
der vereiste
vereiste wondewondeop na erkenning
ren de
de zaligverklaring
zaligverklaring kan
kan volgen.
volgen.
ren
P. Govers
Govers schreef
schreef reeds
reeds in
in 1913
1913 een
een
kort leven
leven van
van de
de grote
grotemissionaris,
missionaris,
kort
maar het onderhavige
onderhavige boek
veel
maar
boek is
is veel
uitgebreider
geheel·. ve
vernieuwd.
uitgebreider en
en geheel
rnieuwd.
Schr.
daartoe de
de aangewezen man
man
Schr. is daartoe
als
missionaris op
op hetzelfde
hetzelfde werkwerkals missionaris
terrein
Petrus Donders
Donders zelf,
zelf, waar
waar
terrein als Petrus
hij
ook het
het apostolisch
apostolisch proces
proces over
over
hij ook
diens deugden
deugden heeft
heeft ingeleid.
ingeleid. Van
Van
diens
zijn
is voorvoorzijn uitgebreide documentatie is
al nieuw
nieuw die
die omtrent
omtrent de
de toestanden
toestanden
bij
bij Bosnegers,
Bosnegers, Indianen
Indianen en
en melaatmelaatsen, onder
onder wie Petrus
Petrus werkte.
werkte. De gegevens zijn
zijn tot
tot een
eenboeiend
boeiend boek
boek ververwerkt.
P. Sch.
Sch.
P.

Jer. PARMENTIER,
Waarom geloof
geloof
PARMENTIER, Waarom
Ik? Handboek
Handboek voor
voor Apologetica.
Apologetica.
ik?
Groeit, Antwerpen,
Ne- 't Groeit,
Antwerpen, H.
H. Ne—
lissen, Bilhoven, 1949,
1949, 284
284 pp.
Staat
gij vrij
vrij sceptisch
sceptisch tegenover
tegenover
Staat gij
werken
zich aandienen
aandienen als
als
werken die
die zich
„Handboek van
van Apologetica",
"Handboek
Apologetica", neem
neem
dan
dit boek
boek ter
terhand.
hand.Doorblader
Doorblader
dan dit
vluchtig: gij
gijwordt
wordtaanstonds
aanstonds
het vluchtig:
geboeid; neem
ernstig door:
door: gij
gij
geboeid;
neem het ernstig
zijt
voorgoed gewonnen.
gewonnen.
zijt voorgoed
inhoud blijft
grote
De inhoud
blijft trouw aan de grote
lijnen van
de apologetische
apologetische systemasystemalijnen
van de
tiek:
God bestaat;
bestaat; de
de Openbaring
Openbaring is
is
tiek: God
mogelijk; ze
zich voor
voor in
in de
de
mogelijk;
ze doet
doet zich
boodschap
Christus ons bracht
bracht en
boodschap die
die Christus
door zijn
zijn mirakels
mirakels bevestigde;
bevestigde; tot
tot
door
heden leeft
ze voort
voort in
in en
en door
door de
de
heden
leeft ze
Rooms-Katholieke Kerk.
Maar die
die
Rooms-Katholieke
Kerk. Maar
traditionele
verruimd en
en ververtraditionele leer
leer is verruimd
rijkt door
door de
de uitbouw
uitbouw der
der actuele
actuele
rijkt
vragen en
en de
de opname
opname van
van nieuwe
nieuwe
vragen
aspecten:
bij 't bewijs
bewijs vvan
Gods bebeaspecten: bij
an Gods
staan geeft
geeft de
de schrijver
schrijver als
als inleiding
inleiding
een
breed-uitgewerkte studie
studie over
over
een breed-uitgewerkte
het spontane
spontane denken;
denken; de
deboodschap
boodschap
Christus wordt
wordt voorafgega
voorafgegaan
an
van Christus
door een sobere doch rake uiteenzet-dorensbchakuitenzting van
van Israël's
Israël's geschiedenis
geschiedenis en
en van
van
zijn evolutie
evolutie als
als uitverkoren
uitverkoren volk;
volk;
zijn
mirakel wordt
wordt behandeld
behandeld met
met upuphet mirakel
to-date accuratesse;
accuratesse; de
de kenmerken
kenmerken
to-date
van
de Kerk
Kerk in
in de
de hedendaagse
hedendaagse wewevan de
reld
worden treffend
treffend geschetst.
geschetst.
reld worden
De
aller-voornaamste verdienste
verdienste
De aller-voornaamste
van
werk lijkt
lijkt wel gelegen
gelegen in
in het
het
van dit werk
talent waarmee
waarmee de
de schrijver
schrijver zijn
zijn bebewijzen uitwerkt
helder en logisch
logisch
wijzen
uitwerkt -— helder
zijn
ze gedacht
gedacht en
en tevens
tevens belangbelangzijn ze
wekkend
voorgesteld —
- en
en de
de
wekkend en vlot voorgesteld
huidige problemen
problemen worden
worden aangeaangehuidige
voeld
zijn ze gesteld
gesteld en
en vinvinvoeld -— raak zijn
nig beantwoord
beantwoord in de
de „Bezwaren
"Bezwaren en
en
Moeilijkheden" opophet
einde van
van
Moeilijkheden"
het einde
ieder hoofdstuk.
hoofdstuk.
Eindelijk bezitten
een aangeaangeEindelijk
bezitten we
we een
naam en handig
handig boek,
boek, waarin
waarin jonge
naam
afgestudeerden
vragen en
en
afgestudeerden op
op eigen
eigen vragen
persoonlijke
geloofsmoeilijkheden 'n
'n
persoonlijke geloofsmoeilijkheden
doorvoeld
antwoord kunkundoorvoeld en concreet antwoord
nen vinden.
vinden.
R. Hostie

WIJSBEGEERTE

Dr R.
R. FEYS,
FEYS, De
De ontwikkeling
ontwlkkellng van
van
Dr
het logisch
logisch denken.
denken. (Philosophi(Philosophischa
bibliotheek),, StandaardStandaardsche bibliotheek)
Boekhandel,
Antwerpen, 1949,
1949,
Boekhandel, Antwerpen,
fr.. 150, geb. fr
fr.. 180.
220
220 pp.,
pp., gen. fr

Zoals schr.
zelf zegt
zegt bedoelt
bedoelt
Zoals
schr. het
het zelf
hij,
hij, „in
"in grote
grote trekken
trekken de
de oorsprong
oorsprong
en de recente
recente ontwikkelingen
ontwikkelingen en
en ververtakkingen
de formele
formele logica
logica te
te
takkingen vvan
an de
beschrijven"
En ongetwijfeld
ongetwijfeld
beschrijven" (blz.
(blz. 7). En
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vormen
die recente
recente ontwikkelingen
ontwikkelingen
vormen die
hoofdbestanddeel
deze opzet.
opzet.
an ddeel van deze
het hoofdbest
Na een
een korte
korte maar
maar degelijke
degelijke uituiteenzetting
de traditionele
traditionele ArisAriseenzetting van de
totelische logica
logica volgt dus
dus in
in hoofdhoofdtotelische
de beschrijving
beschrijving van de
de geleidegeleidezaak de
is
lijke
lijke formalisering
formalisering der
der logica.
logica. Dit
Dit is
eerst een poging
poging om
om de
de logica uit
uit te
te
drukken in mathematische
drukken
mathematische vormen
vormen
(reeds ontworpen
ontworpen door
door Leibniz,
Leibniz, maar
maar
uitgewerkt eerst
eerst bijna
bijna twee
twee eeuwen
eeuwen
uitgewerkt
later door
door Boole
poging
Boole en
en Schröder),
Schroder, poging
die
leidde tot een
een soort
soort algebra
algebra van
van
die leidde
welke door
door schrijver
schrijver in
in dit
dit
de logica, welke
boek de
de Logicarekening
Logicarekening genoemd
genoemd
boek
wordt. D
Dan
begint men,
men, vooral
vooral sedert
sedert
an begint
Peano, de
de axiomatische
axiomatische methode
methode
Peano,
(waarvan
tot dan
dan toe
toe het
het beste
beste voorvoor(waarv an tot
beeld
vinden was
was in
in de
deGriekse
Griekse
beeld te vinden
meetkunde) ook
de logica
logica door
door te
te
meetkunde)
ook in de
voeren,
gaan
in hoever
hoever de
de
an in
voeren, d.i.
d.i. na
na te ga
logica „gebaseerd
"gebaseerd is
op axioma's
axioma's en
en
logica
is op
op
"primitieve" begrippen,
begrippen, die
niet
op „primitieve"
die niet
gedefinieerd worden"
(blz. 93)
93).. Het
Het
gedefinieerd
worden" (blz.
hoofdmoment
van deze
deze laatste onthoofdmoment van
ontwikkeling
klassieke werk
werk vvan
wikkeling is
is het klassieke
an
B. Russell en Whitehead: de PrincipiaB.RuselnWhitad:Prcpl
mathematica,
de klassieke logica
logica
mathematica, dat
dat de
niet alleen
alleen in
in abstrakte
abstrakte termen
termen uituitdrukt, maar ze geheel
geheel vernieuwt,
vernieuwt, o.a.
o.a.
drukt,
omdat ze
uitgangspunt
meer
omdat
ze als uitg
an gspunt niet meer
de proposities
proposities
de begrippen maar wel de
neemt,
omdat ze
een veel
veel gegeneemt, ook
ook omdat
ze een
schikter
mogelijkheid biedt
te
schikter mogelijkheid
biedt om
om te
redeneren met „relaties".
"relaties".
Hoewel het werk van jongere
jongere logici
logici
Hoewel
hoofdzakelijk bestaat
een vereenvereenhoofdzakelijk
bestaat in een
voudigde voorstelling
voorstelling van
van dezelfde
dezelfde
voudigde
vondsten, schijnt
schijnt dit
dit ontwikkelingsontwikkelingsvondsten,
proces
afgelopen. Bij
Bij een
een doordoorproces niet afgelopen.
gevoerde
axiomatische inkleding,
inkleding,
gevoerde axiomatische
moest
men de
de eerste
eerste axioma's
axioma's opopmoest men
vatten als
als willekeurige
willekeurige conventies,
conventies,
vatten
voor zekere
zekere wijzigingen
wijzigingen vatbaar
vatbaar
die voor
die
zijn.
zijn. In de zg.
zg. „tweewaardige
"tweewaardige logica"
logica"
v
an Russell
van
Russell en
en Whitehead
Whitehead is één
één dedezer beginselen
beginselen een
een uitsluitende
uitsluitende oppooppositie van
van de
de twee
twee „waarden"
"waarden" waar
waar en
en
een propositie
propositie k
kan
waar of
of vals
vals
vals: een
an waar
zijn,
anders.
zijn, niets anders.
De verschillende pogingen om
om logilogica's te deduceren
deduceren los vvan
dit beginsel
beginsel
an dit
groepeert
drie groepen:
groepen: De
De
groepeert schr.
schr. in drie
logica's van
(Aristotelische) momologica's
van de (Aristotelische)
daliteiten;
de meerwaardige
meerwaardige logica's;
logica's;
daliteiten; de
en de logica's van het
het „intuitionisme"
"intuitionisme"
die
principe van
van het
het uitgesloten
uitgesloten
die het principe
derde (principium
(principium tertii
tertii exclusi)
exclusi)
derde
te vermijden
vermijden als
als axioma.
axioma.
trachten te
De
schrijver van
volDe schrijver
van Logistiek
Logistiek is voldoende bekend
nodig is
is
doende
bekend zodat
zodat het niet nodig
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hier nog
nog te
te wijzen
wijzen op
op de
de magistrale
magistrale
hier
kracht
waarmee hij
hij deze
deze abstrakties
abstrakties
kracht waarmee
van
de abstrakties
abstrakties beheerst
beheerst en
en weet
weet
van de
uiteen
zetten. Wij
Wij zijn
zijn hem
heJll dankdankuiteen te zetten.
baar dat
dat hij
baar
hij naast
naast zijn
zijn hhandboek
an dboek —
waarvan de
de uitzonderlijke
uitzonderlijke rijkdom
rijkdom en
en
degelijkheid
zijns gelijke
gelijke
degelijkheid misschien
misschien zijns
niet heeft
heeft in
in an
andere
talen, -_.
ons
niet
dere talen,
' ons
taalgebied
ook verrijkt
verrijkt met een
een
taalgebied nu
nu ook
inleiding.
oordelen naar
naar de
de mate
mate
inleiding. Te
Te oordelen
waarin deze nieuwe
nieuwe wetenschap
wetenschap hier
hier
waarin
bekend
was een
een goede
goede inleiding
inleiding
bekend is,
is, was
even
nodig als
als een
eensystematische
systematische
even nodig
uiteenzetting.
En laat
laat dit
dit een
een gelegenheid
gelegenheid zijn
zijn om
om
de schrijver
schrijver nog
vragen naar
naar
de
nog eens
eens te vragen
het tweede
tweede deel
deel vvan
Logistiek, de
de
het
an Logistiek,
logica v
van
de betrekkingen en v
van
de
an de
an de
hogere abstrakta!
abstrakta!
M. De Tollenaere
M.
Karl HEIM,
HEIM, Der
Der christliche
christliche(GottesGottesKarl
glaube und die
Naturwissendie Naturwissenschaft.Furche-Verlag, TUschaft. -- Furche-Verlag,
Tubingen,
1949, 284
284 pp.,
pp., D.M.
D.M. 9.80.
9.80.
bingen, 1949,
De
De schrijver
schrijver vvan
dit boek
boek is
is proproan dit
fessor in
in de
deprotestantse
protestantse theologie
theologie
fessor
aan de
de universiteit
universiteit van
vanTubingen.
Tübingen.
aan
Het probleem
probleem dat
hij hier
hier aan
aan de
de
Het
dat hij
orde
is het
hetvolgende
volgende:: hoe
hoe kunkunorde stelt is
nen we
an mensen,
nen
we aaan
mensen, die
die door
door het
het
moderne
natuurwetenschappelijk
moderne natuurwetenschappelijk
denken
de oude
oude cosmische
cosmische voorvoordenken aan de
stellingen
ontgroeid zijn,
zijn, een
een idee
idee
stellingen ontgroeid
v
an God
van
God bijbrengen,
bijbrengen, dat
past in
in
dat past
hun
geestelijke instelling
instelling?? Het bebehun geestelijke
grip
"ruimte" kan
kan hier
hier wellicht
wellicht
grip „ruimte"
dienst bewijzen.
bewijzen. Het zal
zal niet
nietmoeilijk
moeilijk
vallen te bewijzen,
bewijzen, dat
er naast
naast de
de
vallen
dat er
driemeer dimensionale
dimensionale physische
physische
drie- of meer
ruimte, ook
ook een
een ik-ruimte
ik-ruimte bestaat,
bestaat,
ruimte,
die een geheel
die
geheel andere
wijze van kenkenan dere wijze
baarheid
daar de
de
baarheid vertoont.
vertoont. Verder
Verder is daar
ik-gij-ruimte,
de ontmoetinontmoetinik-gij-ruimte, waarin
waarin de
gen
tussen personen
personenplaatsgrijpen.
plaatsgrijpen.
gen tussen
Tenslotte
boven al de
de eindige
eindige ruimruimTenslotte boven
ten is
is er
er de
de goddelijke
goddelijke ruimte,
ruimte, die
die ze
ze
alle overkoepelt
overkoepelt en
en doordringt.
doordringt. God
God
immers dedealomtegenwoordige.
alomtegenwoordige.
is immers
Maar
worden we
we deze
deze goddelijke
goddelijke
Maar hoe worden
ruimte gewaar, of
of m.a.w.
m.a.W. hoe
hoe kunnen
kunnen
an v
we het besta
bestaan
van
transcendente,
an de tr
an scendente,
persoonlijke God
God bewijzen
bewijzen?? Alleen
Alleen
persoonlijke
door
feit, dat
dat deze
deze ruimte
ruimte zich
zich
door het
het feit,
plotseling
ons diepste
diepste ik
ik openopenplotseling aan
aan ons
baart. Deze
Deze openbaring
openbaring geschiedt
geschiedt
baart.
naar a
an leiding van
naar
aanleiding
een of
of an
andere
van een
dere
betekenisvolle gebeurtenis
ons
betekenisvolle
gebeurtenis in
in ons
leven.
De aanleiding
aanleiding echter,
echter, welke
welke
leven. De
voor de meeste
meeste mensen
mensen de
de Oneindige
Oneindige
voor
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an
ruimte ontsluit,
ontsluit, is de
de Persoon
Persoon vvan
ruimte
Christus, die ons de uiteindelijkeChristu,deon lijk
waarheid over
over God
God heeft
heeftgeopengeopenwaarheid
baard.
baard.
Een katholiek
katholiek denker
denker zal
zal doordoorEen
gaans de
de taak
taak vvan
dephilosophic
philosophie
an de
gaans
niet als
alsgeëindigd
geëindigdbeschouwen,
beschouwen, wanwanniet
neer zij
zij het
hetprobleem
probleem heeft
heeftgesteld,
gesteld,
neer
om dan
dan onmiddellijk
onmiddellijk aan
aan het
hetbovenbovenom
natuurlijk geloof het
het totaal
totaalbevredibevredinatuurlijk
gend antwoord
antwoord te
te vragen.
vragen. Onze
Onze nanagend
tuurlijke rede
rede heeft
heeft wel
weleigen
eigenmiddemiddetuurlijke
len om
om een
eenvoldoende
voldoende zekerheid
zekerheid te
te
len
bekomen over
bestaan vvan
God,
an God,
bekomen
over het bestaan
wat niet
niet belet
belet dat
datdedechristelijke
christelijke
wat
openbaring deze zekerheid
zekerheid komt
komt bebeopenbaring
vestigen en
enonze
onzeGodskennis
Godskennis oneinoneinvestigen
dig verrijkt.
verrijkt.
dig
Wat het
het ruimte-begrip
ruimte-begrip betreft,
betreft, dit
dit
Wat
kan alleen
alleen metaphorisch
metaphorisch op
op God
God
kan
Indien zulke
zulke metametaworden toegepast. Indien
phoor kan
kan dienen
dienen om
om mensen,
mensen, die
die
phoor
zijn natuurwetenschappelijk
natuurwetenschappelijk
gewoon zijn
denken, tot de
de kennis
kennis vvan
God te
te
an God
te denken,
brengen, dan
daar geen
geen bezwaar
bezwaar
brengen,
dan is daar
tegen, mits
mits men
men de
de stoffelijke
stoffelijkeruimte
ruimte
vereenzelvige met
met het
hetabsolute
absolute
niet vereenzelvige
Zijn -— hetgeen
hetgeen overigens
overigens door
door de
de
Zijn
schrijver
wordt vermeden.
vermeden.
schrijver zorgvuldig wordt
De Raedemaeker
Raedemaeker
Fr. De

Johannes
HOHLENBERG, Sören
Stiren
Johannes HOHLENBERG,
Kierkegaard. Vert.
door Dr
S.
Vert. door
Dr S.
Ferwerda.
Ferwerda. --- Erven Bijleveld,
Utrecht,
1949, 380
380 pp.,
pp., geb.
Utrecht, 1949,
f9,90.
19,90.

Deze
biografie van
van KierkeKierkeDeze Deense biografie
gaard
werd bebegaard verscheen
verscheen in 1940 en werd
kroond.
kroond. De
De schrijver
schrijver ervan
ervan is
is erin
erin geslaagd ons Kierkegaard
Kierkegaard menselijk
menselijk en
en
psychologisch
brengen. Hij
Hij
psychologisch nabij
nabij te brengen.
heeft niet
niet alleen
alleen de
de bestaande
bestaande monomonografieën
studies over
over deze
deze merkmerkgrafieën en
en studies
waardige
figuur geraadpleegd,
geraadpleegd, maar
maar
waardige figuur
vooral
diens dagboeken
dagboeken en
en persoonpersoonvooral diens
lijke
Kierlijke documenten
documenten gebruikt
gebruikt om
om Kierkegaard,
het ware,
ware, in
in levende
levende
kegaard, als
als het
lijve
doen herrijzen.
herrijzen. Voor
lijve te
te doen
Voor een
een studie
Kierkegaards werken,
werken, waardie van Kierkegaards
van
enkele in
in het
het Nederl
Nederlands,
de
ands, de
van er enkele
meeste
of in
in een
een andere
andere
meeste in
in het Duits of
taal
de kenkentaal hier
hier gelezen
gelezen wordlln,
wordn, is de
nis
zijn eigenaarnis van
van zijn
zijn leven,
leven, van
v an zijn
dig
dig wezen,
wezen, onmisbaar.
onmisbaar. Meer
Meer nog
nog dan
Pascal
Kierkegaard geworden
geworden tot
Pascal is Kierkegaard
de
wereld hem
de Kierkegaard
Kierkegaard zoals
zoals de
de wereld
thans
kent, door
door de
de merkwaardige
merkwaardige
thans kent,
omstandigheden
waarin
omstandighedenen
en situaties,
situaties, waarin
hij
hij opgroeide.
opgroeide. Deze
Deze biografie
biografie plaatst
en
verklaart hen,
hen, voorzover
voorzover een
een derderen verklaart

gelijk
gelijk mens
mens te
te verklaren
verklaren is, in
in en
en uit
uit
dat
dat ongewone
ongewone milieu,
milieu, waaruit
waaruit hij
hij
voortkwam,
voortkwam, of liever,
liever, (dit
(dit„verkla"verklaren"
ren" is
is niet
niet juist)
juist)reconstrueert
reconstrueerthem
hem
in
in milieu
milieu en
en omgeving.
omgeving.
J.
J. v.
v. H.
H.
Dr
Dr J.
J. H.
H.E.
E.J.J.HOOGVELD,
HOOGVELD, Inleiding
In!eiding
tot
tot dedewijsbegeerte.
wijsbegeerte. Bewerkt
Bewerkt
door Dr Ferd. ~assen. Deel Il,dorDFe.SasnlI,
Wezen
Wezen en
en taak
taakder
derwijsbegeerte.
wijsbegeerte.
—
- N.V.
N.V. Dekker
Dekker &
& van
van de
de Vegt,
Vegt,
Utrecht-Nijmegen,
Utrecht-Nijmegen, 1949,
1949, 2e
2e dr.,
dr.,
VII
VII ++215
215pp.,
pp., 14,90,
j 4,90, geb.
geb. ff 6,90.
6,90.
Met
Met het
het verschijnen
verschijnen van
van het
hettweede
tweede
an Dr
deel
deel is
is de
de Inleiding
Inleiding vvan
Dr Hoogveld
Hoogveld
thans
thans in
in nieuwe
nieuwebewerking
bewerking voltooid:
voltooid:
eenvoudig, helder en beknopt, logischenvoudig,hlrbkptogisch
opgebouwd
opgebouwd en vanuit
vanuit critisch-realiscritisch-realistisch standpunt
standpunt tot een
een synthese
synthese gegeworden.
worden.
Waar in het
het eerste
eerste deel
deel een
een wetenwetenschapsleer
voorafging, zal de
schapsleer voorafging,
de beantbeantwoording
woording van
van de
de vraag
vraag naar
naar wezen
wezen
en taak
taak der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte vanzelf
vanzelf de
de
wijsbegeerte
als wetenschap,
wijsbegeerte als
wetenschap, dat
dat
is in
in haar
haarwetenschappelijke
wetenschappelijke gedaangedaante, beschouwen.
beschouwen. Terwijl
Terwijl anderzijds,
anderzijds,
an de
voor
voor het gevoel vvan
de lezer,
lezer, de
de wijswijsbegeerte
begeerte als
als levensbezinning
levensbezinning bij
bij
voortduring achter de
voortduring
de gedachtenontgedachtenontwikkeling terugwijkt.
terugwijkt.
Vanaf het historisch
Vanaf
historisch overzicht
overzicht dat
dat
als inleiding
fungeert tot
tot en met
als
inleiding fungeert
met de
de
schets der
der richtingen
richtingen in
in de
de nieuwere
nieuwere
wijsbegeertedie
die de
de rol
wijsbegeerte
rol van
van nadere
nadere
toelichting vervult,
vervult, staat
toelichting
staat het
het begrip,
begrip,
an de wijsbegeerte op de
de definitie v
de
van
de
voorgrond. En
En wel
wel Aristoteles'
voorgrond.
Aristoteles' defidefinitie van de „eerste
"eerste filosofie",
filosofie", in
in haar
haar
scholastieke adaptatie
adaptatie toegepast
scholastieke
toegepast op
op
het geheel
geheel der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte en
en nader
nader
omschreven door
door vergelijking
vergelijking met
met het
omschreven
wezenseigene van de ervaringswetenwezenseigene
ervaringswetenschap en de theologie.
schap
Het is
Het
is wederom
wederom het
het „wijsgerig
"wijsgerig
dat op
op de vooranig" dat
systeem als zod
systeem
zodanig"
voorgrond treedt
treedt in
in de
grond
de conclusie
conclusie van de
de
mooie bladzijden
bladzijden gewijd
gewijd aan
aan de
de chrismooie
telijke filosofie,
filosofie, en
en waaraan
waaraan "al
„al het
telijke
specifiek-christelijke vreemd"
vreemd" zou
specifiek-christelijke
zou
zijn. (99)
(99) En zozeer domineert
de wezijn.
domineert de
tenschappelijkegestalte,
gestalte, dat
dat het motenschappelijke
mogelijk wordt
wordt wijsbegeerte
gelijk
wijsbegeerte te beoefebeoefenen op
op het
het niveau
nen
niveau der
der physische
physische abstractie. (72)
stractie.
(72)
Het voorlaatste
Het
voorlaatste hoofdstuk
hoofdstuk geeft
geeft
een kostbare
kostbare uiteenzetting
uiteenzetting van
van de
een
de indeling der
deling
der wijsbegeerte,
wijsbegeerte, aangevuld
aangevuld
met een
een schets
schets van de
met
de wijze
wijze waarop
waarop
zij in
zij
in de
deafzonderlijke
afzonderlijke onderdelen
onderdelen
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haar taak vervult. Verdwijnt ook hier
op typische wijze de levende mens
naar de achtergrond, doordat de anthropologie als onderdeel der. natuurfilosofie (in ruime zin) wordt opgevat, het duidelijkst treden zowel de
sterke als de zwakkere zijde van de
voltooide Inleiding naar voren in het
Besluit, als de vraag wordt gesteld
naar de betekenis van de wijsbegeerte voor de wetenschap en voor het
leven.
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Het antwoord op de eerste vraag
wordt klaar en duidelijk door het gehele werk gegeven, het tweede probleem zou vereisen, dat in enkele
bladzijden de overgang werd geforceerd van de wijsbegeerte als begrip
van wetenschappelijke verschijning,
naar de wijsbegeerte als moment in
de bezinning op de concrete menselijke existentie.
Mich. Marlet

LETTERKUNDE
Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden, onder redactie van
Prof. Dr BAUR e.a., Deel I: De
letterkunde van de Middeleeuwen, door Prof. Dr 3. VAN
MIERLO. -- N.V. De StandaardBoekhandel, Antwerpen; Teulings Uitgeversmij, N.V., 's Hertogenbosch, 1949, 2de druk, 412
pp., Fr. 375.
Het zal P. Van Mierlo tot eer en
genoegen strekken dat er na zo korte
tijd reeds een tweede druk nodig
blijkt van zijn meest uitgebreid werk
over onze middeleeuwse literatuur.
Voor de bespreking verwijzen wij
de lezer naar hetgeen in dit tijdschrift daarover uitvoerig gezegd
werd door E. Janssen (7 jrg. 1939-'40
blz. 295-301; 8 jrg. blz. 182-189), en
we menen te kunnen volstaan met de
opgave van de lichte verschillen tussen deze tweede druk en de eerste.
De vrij lange inleiding van prof. dr
Baur is weggevallen om aan Van
Mierlo de plaats te, gunnen enkele
hoofdstukken meer uit te werken,
waarvan deze ook gebruik heeft gemaakt:
pag. 72-73 brengen een uitweiding
over de vagantenliteratuur;
pag. 81-84 geven een klaardere formulering van schrijvers opinie in
zake het ontstaan van het chanson
de geste;
pag. 95 en vlg. zeggen iets meer over
de indeling v an de middeleeuwse
literatuur;
pag. 150-156 behandelen uitvoeriger
Van Maerlants Historie van Troyen,
en Alexanders Geesten;
pag. 211-218 vertellen iets meer over
de inhoud en de personages v an de
Isengrinus en het ontstaan van het
dierenverhaal;
pag. 231-232 vermeldt nu ook een

„volkslied" in de 13e eeuw, waar tevoren enkel sprake was van „kunstlyriek";
pag. 239-240 handelt over de verschillende genres minnelyriek v an NoordFrankrijk.
En eindelijk werden de slotparagrafen over Hadewijch (pag. 266267) en over Van Maerlant (pag.
316-322) opnieuw bewerkt en, het
laatste vooral, sterk uitgebreid. Andere lichte wijzigingen laten we onvermeld. Alles samen een verbeterde
en vermeerderde uitgave. Dit deel
bevat nu ook de hoofdstukken over
„de Lerende Dichtkunst" en over „De
Verhalende Dichtkunst", die vroeger
in het tweede deel voorkwamen.
J. Noë
Hugh KENNER, Paradox in Chesterton. Introduction by Herbert
Marshall McLuhan. — Sheed &
Ward, London, 1948, p. xxii, 15L
pp., 7s 6d.
Voor Chesterton als dichter en
literator is geen toekomst weggelegd. Dat is de zeer aanvechtbare
mening van schrijver en inleider. Volgens hen is Chesterton alleen groot
als een philosoof, een „metaphysical
moralist", als een „master of analogical perception and argument".
Dat Chesterton connatureel christelijk voelde in termen van de Verlossing, dat hij een directe intuitie van
het zijn had, dat hij een moralist was,
zijn wij bereid in ruime zin te aanvaarden, maar hem daarom te verheerlijken als een metaphysicus en
moraal-philosoof vereist, ons inziens
wederom een paradoxaal en analoog
gebruik van deze termen.
Het boek is interess ant als een
essay over het wezen v an de paradox, die, volgens de schrijver, een

.
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noodzakelijk uitdrukkingsmiddel
uitdrukkingsmiddel is
is
noodzakelijk
voor iemand,
iemand,die
die denkt
denkt in
in termen
voor
termen
van het
het zijn.
zijn.Het
Het mag
mag dan
dan wezen,
wezen, dat
dat
van
alle grote
grote Katholieke
alle
Katholieke denkers
denkers meesmeesters waren
waren van
van de
de paradox,
paradox, -— zelfs
zelfs
ters
bijSt.
St. Augustinus
Augustinus is
is zij
zij niet verworverworbij
den tot
tot zo'n
zo'n loutere
loutere rhetoriek
rhetoriek en zo'n
den
ephemere mode-manie.
ephemere
mode-manie.
d. P.
P.
v.v. d.

Karl Josef
Josef HAHN,
Karl
HAHN, Rainer
Rainer Maria
Maria
Rilke. Eine
Eine Studie.
Studie. --- Josef
Rilke.
Josef HabHabbel, Regensburg,
1949, 227
227 pp.,
pp.,
pel,
Regensburg, 1949,
D.M. 6.—.
D.M.6.-.
Dit werkje
werkje over
over Rilke
Rilke is,
is, zoals
Dit
zoals de
de
titel bescheiden
bescheiden aangeeft,
aangeeft, eine Studie,
titel
maar het
het is een
maar
een diepzinnige
diepzinnige en
en omomvattende Studie.
Studie. Hahn
Hahn laat
laat leven
leven en
vattende
lotgevallen van
van Rilke
Rilke op
op de
lotgevallen
de achterachtergrond, d.W.Z.
d.w.z. hij
hij vermeldt
vermeldt ze
ze slechts
grond,
slechts
inzover ze
ze met zijn
inzover
zijn beschouwing
beschouwing van
Rilke in verband
Rilke
verband staan
staan en
en wijdt
wijdt al
zijn aandacht
aandacht aan
aan de
zijn
de geestelijke
geestelijke wewereld, de zielehouding,
an waaruit hij
reld,
zielehouding, vvan
hij
zijn werken
schreef. Rilke
Rilke is voor
werken schreef.
voor
zijn
Hahn de
Hahn
de typische
typische dichter
dichter en
en reprerepresentant van het
sentant
het moderne
moderne levensgelevensgevoel, een
voel,
een diep
diep religieus
religieus mens,
mens, maar
maar
niet Christelijk.
Christelijk. De kortste
kortste samenvatsamenvatting van
van dit
ditgecompliceerde
gecompliceerde levenslevensgevoel
zou wellicht
wellicht samen
samen te vatten
vatten
gevoel zou
zijn
zijn in de
de woorden
woorden Bewegung,
Bewegung, Raum
Raum
en
en das
das Namenlose.
Namenlose. Het
Het is
is uiterst
uiterst
moeilijk
moeilijk de psychische
psychische structuur
structuur van
van
een
een zo
zo uiteenvloeiend,
uiteenvloeiend, gevoelig
gevoelig en
en
zwevend
zwevend dichter
dichter als Rilke
Rilke in
inconcreconcrete trekken
trekken te
te vangen.
vangen. Hahn
Hahn is
is hierin
hierin
in gelukkige
gelukkige mate
mate geslaagd.
geslaagd. Zijn
Zijn
boekje
boekje kan in
in de
de toekomst
toekomst door
door geen
geen
Rilke-kenner
Rilke-kenner geïgnoreerd
geïgnoreerd worden.
worden.
J.
J. v.
v. H.
H.
W.
W. E.
E.CAMPBELL,
CAMPBELL, Erasmus,
Erasmus, TynTyndale
dale and
and More.
More. Eyre
Eyre &
& Spottisspottiswoode,
woode, London,
London, 1949,
1949, 288
288 pp.,
pp.,
15
15 sh.
sh.
Het
Het begin
beginder
derhervorming
hervorming in
inEngeEngeland
land isiseen
eenboeiend
boeiendstuk
stukgeschiedegeschiedenis,
niethet
hetminst
minstdoor
doorpersoonlijkpersoonlijknis, niet
heden
heden als
als Dean
Dean Colet
Colet (hier
(hier ook
ook en
en
passant
passant sympathiek
sympathiek besproken),
besproken), ZiLinacre,
nacre, Grocyn,
Grocyn, Tyndale,
Tyndale, More,
More, en
en
tussen
tussen deze
dezedoor
doorde
dezwervende
zwervende ErasErasmus.
mus. Het
Het vele
vele dat
datin
inde
delaatste
laatstejaren
jaren
over
over deze
deze periode
periode geschreven
geschrevenwerd
werdisis
van
van hoog
hoog gehalte
gehalteen,
en,alalbereikt
bereiktdeze
deze
studie
studie niet
niet de
deeenzame
eenzame hoogte
hoogte van
van
de
de niet-katholieke
niet-katholieke R.
R.W.
W.Chambers'
Chambers'
„Thomas
"Thomas More",
More", zij
zij is
is toch
toch wel
welbijbijzonder
zonder goed.
goed. Campbell,
Campbell, die
die o.m.
o.m.met
met

Chambers
Chambersdedevolledige
volledigeuitgave
uitgave van
van
de
Sint Thomas
Thomas More
More
de werken
werken van
van Sint
verzorgde,
elkaar
verzorgde,plaatst
plaatsthier
hier naast
naast elkaar
drie
pen. Men
Men
drie hervormers
hervormersmet
met de
de pen.
verwachte
biographie van
van
verwachteniet
niet een
een biographie
deze
worden enkel
enkel
deze drie
drie figuren;
figuren; ze
ze worden
getekend
besproken als schrijvers.
schrijvers.
getekend en
en besproken
Aanvankelijk
mening
Aanvankelijkwaren
warenwe
we van
van mening
dat
zo langzaam
langzaam aan
aan More
More wel
wel
dat we
we zo
kenden
kenden- —en
en Erasmus
Erasmus ook.
ook. Het
Het bebelangrijke
langrijkenu
nuvan
vandit
dit werk
werk is
is dat we
een
krijgen die
die we bijna
bijna
een More
More te
te zien
zien krijgen
naast
naast zijn
zijn titels
titels van martelaar en heilige
van ,kerkleraar'
,kerkleraar' zouden
zouden toetoelige die
die van
kennen.
met Erasmus
Erasmus —
kennen. Zo
Zo ook
ook met
Campbell
zijn goede
Campbell vecht voor zijn
goede naam
naam
en
hem op
op zijn
zijn minst
minst een
een goede
goede
en geeft
geeft hem
acht,
als trouw
trouw katholiek
katholiek en
en
acht, ook
ook als
priester.
zo verleidelijk
verleidelijk om,
om,
priester. Het
Het is zo
gedreven
gedreven door
door sympathie
sympathie voor
voor het
karakter
zijn tegentegenkarakter van
van More,
More, in
in zijn
stander,
boy' te
te
stander, Tyndale,
Tyndale,de
de ,bad
,bad boy'
zien.
Campbell is
is scrupuleus
scrupuleus eerlijk;
eerlijk;
zien. Campbell
ook
deze man,
man, die
die een
een der
der allermooiallermooiook deze
ste
bijbelvertalingen gaf,
anders
ste bijbelvertalingen
gaf, is anders
dan
dachten. Deze
studie van de
de
dan we
we dachten.
Deze studie
strijd
strijders met
pen is c.i.
ci.
strijd en
en strijders
met de
de pen
een belangrijke
belangrijke aanvulling
geaanvulling van de geschiedschrijving
zo niet
niet
schiedschrijving die
die dit
dit aspect
aspect zo
vergeten
dan toch wel
wel enigszins
enigszins verververgeten dan
waarloosd heeft.
W. Peters
Peters
W.
A. D.
D.LEEMAN,
LEEMAN, Gloria;
Gloria; Cicero's
Cicero's
A.
waardering van
van de
de Roem
Roem en
en haar
haar
waardering
achtergrond in de
de hellenistische
hellenistische
achtergrond
wijsbegeerte en
de romeinse
romeinse sasawijsbegeerte
en de
menleving. -— M.
M. Wyt,
Wyt, RotterRottermenleving.
dam, 1949,
1949, 199
199 pp.,
pp., Diss.
Diss. Leiden.
Leiden.
dam,
Vergelijk eens
eens de
de begrippen:
begrippen: knusknusVergelijk
heid, huiselijkheid,
huiselijkheid, gezelligheid
gezelligheid met:
met:
heid,
luister, heerlijkheid,
heerlijkheid, roem:
roem: even
even groot
groot
luister,
is het
hetverschil
verschiltussen
tussende
deNederlandse
Nederlandse
is
samenleving 1950
de antieke
antieke
samenleving
1950 en
en de
Grieks-Romeinse.
Grieks-Romeinse.
Glorie was
was een
eender
derkernbegrippen
kernbegrippen
Glorie
van de
deOudheid.
Oudheid. Voor
Voor de
dewanvaaraanvaarvan
ders hing
hing zij
zij nauw
nauw samen
samen met
met ononders
voor de
de afwijzers
afwijzers was
was
sterfelijkheid, voor
sterfelijkheid,
zij het
het grote
grote obstakel
obstakel voor
voor het
hetstrestrezij
ven naar
naar waarheid
waarheid en
en deugd,
deugd, voor
voor
ven
de bezonnene
bezonnene een
eennatuurlijke
natuurlijke begebegede
leidster van
van het
hetgoede.
goede.Maar
Maariederiederleidster
een dacht
dacht erover
erover na
na en
en had
had er
ermee
mee
een
te maken
maken en
endaarin
daarin ligt
ligthet
hetverschil
verschil
te
met nu.
nu. Niet
Niethet
hetChristendom,
Christendom, dat
dat
met
eer brengt
brengt aan
aan God,
Gon, isisdaarvan
daarvan de
de
eer
oorzaak (gelijk
(gelijk de
deschr.
schr.insinueert),
insinueert),
oorzaak
maar het
hetverschil
verschilvan
vanmaatschappij:
maatschappij:
maar
want zelfs een goed christen weetwantzelfsgodchrinwet
thans
nieteens,
eens,wat
wàt„Eer
"Eervan
vanGod"
God"
than
s niet
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eigenlijk betekent.
betekent. In
In andere
andere tijden
tijden
eigenlijk
wist hij
hij het
het wèl:
wèl: in
intijden,
tijden, dat
dat hij
hij zelf
zelf
wist
was.
eerzuchtig was.
Zo werpt het
het knappe
knappe boek
boek van
van Dr
Dr
Zo
Leeman vragen
vragen op,
op, die
die ons
ons weer
weer doen
doen
Leeman
bezinnen op onze
onze eigen
eigen samenleving,
samenleving,
bezinnen
en het biedt
biedt een
een confrontatie
confrontatie met
met de
de
zgn. moeder-cultuur,
moeder-cultuur, die
een der
der
die als een
zgn.
bestaansredenen geldt
de klasklasbestaansredenen
geldt voor
voor de
sieke studie.
studie. Overigens
Overigens is dit
dit boek
boek
sieke
vakwerk en geen
geen algemene
algemene lectuur.
lectuur.
vakwerk
Had de
de schr.
schr. de
de tijd
tijd die
die nu
nu bebeHad
an
werd aan
aan de
de reconstructie
reconstructie vvan
steed werd
Posidonius, gegeven aan een studiePosidnu,gevastdi
van Cicero's
Cicero's rhetorische
rhetorische werken,
werken, dan
dan
zou zijn
zijn prestatie
prestatie aan
aan eenheid,
eenheid, eeneenzou
voud en
en vruchtbaarheid
vruchtbaarheid gewonnen
gewonnen
voud
hebben.
Cl. Beukers
Beukers
Cl.
Michel VAN DER PLAS,
PLAS, Als ik
ik kokoMichel
ning was.
was. —
- Uitg.
Uitg.Foreholte,
Foreholte,
ning
Voorhout, 1949,
84 pp.,
pp., geb.
Voorhout,
1949, 84
ff6,90.
6,90.
De nog
nog zeer
zeer jonge
jonge dichter
dichter Michel
De
der Plas zingt
zingt hier
hier van zijn drovan der
men en verlangens, van zijn herinnezijn weemoed,
weemoed, geheel en al
ringen en zijn
overeenkomstig het motto
motto van
van R.
R. L.
L.
Stevenson dat
hij aan
aan zijn
zijn bundel
bundel
dat hij
vooraf laat
laat gaan:
gaan: „A
"A young
young man
man
vooraf
feels
himself one
one too
too many
many in
in the
the
feels himself
world." Er
nog veel vage
vage romanworld."
Er is nog
tiek en gevoeligheid in deze bundel,
bundel,
die
die nog niet geheel tot poëzie gekris-
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talliseerd
talliseerd is, maar
maar telkens
telkens blijkt
blijkt dat
dat
er een
een talentvol
talentvol en
enrijk
rijkgeschakeerd
geschakeerd
jong
jong mens
mens aan
aan het
het woord
woord is
is met
met
eigen stem,
stem, met
met zijn
zijn intonatie
intonatie en
en gegeluid. Op
Op zijn
zijn best lijkt
lijkt hij
hij mij
mij in het
het
luid.
laatste gedicht,
gedicht, Uitzicht,
Uitzicht, waar
waar alles
alles
meer
meer bedwongen,
bedwongen, meer
meer gestremd
gestremd en
en
bezonken is, een
een der
der treffendste
treffendste dindinbezonken
gen die
die wij
wij van
van Van
Van der
der Plas
Plas lazen.
lazen.
Moge
deze jonge
Moge deze
jonge dichter
dichter zijn
zijn weg en
en
zijn kansen vinden.
vinden. De
De gedichten
gedichten zijn
zijn
zijn
van de
de laatste
laatste drie
drie jaren.
jaren.
J. v.
v. H.
H.
Georges
Georges Van
Van ACKER,
ACKER, Rode
Rode Rijmen.
RUmen.
—
- Uitgave
Uitgave „De
"De Nieuwe
NieuweTijd",
Tijd",
Antwerpen, 1949,
pp., Fr.
Fr. 20.
20.
Antwerpen,
1949, 32 pp.,
Deze
Deze jonge
jonge dichter,
dichter, katholiek
katholiek opopgevoed, waande
waande God
God te moeten
moeten ververgevoed,
laten om
om mens
mens te
te zijn
zijn met
metde
de mensen.
mensen.
Zo
Zo vond hij
hij de rode
rode dageraad,
dageraad, en
en hij
hij
zijn enthousiasme uit. Maar
Maar tot
tot
zingt zijn
meer
meer dan
dan een
een jeugdige,
jeugdige, een
een romanromantisch-opgeschroefde
geestdrift heeft
tisch-opgeschroefde geestdrift
heeft
hij
hij zich
zich niet
niet kunnen
kunnen opwerken.
opwerken. Wij
Wij
wensen en
en hopen
hopen dat hij
hij aan
aan het voor
goed
licht moge
goed bevredigende
bevredigende licht
moge deeldeelachtig worden;
dat hij
achtig
worden; dat
hij intussen
intussen de
de
kunst
kunst met
met meer
meer kennis
kennis en
en vaardigvaardigheid moge beoefenen;
heid
beoefenen; dat
dat hij
hij ddan
dit
an dit
eerste
werkje moge
moge beschouwen
beschouwen als
aIs
eerste werkje
een sympathiek
een
sympathiek aandoende,
aandoende, doch
doch
daarom niet
niet minder
daarom
minder totale,
totale, vergisvergissing.
. Em.
Janssen
Em. Janssen

KUNST EN
EN CULTUURLEVEN
CULTUUBLEVEN
Rosalind
MURRAY, The
The forsaken
forsaken
Rosalind MURRAY,
fountain. Hollis and
and Carter,
Carter, LonLond.
don,
don, 1948,
1948, 210
210 pp.,
pp., 12
12 sh. 66 d.
De titel van
van dit
dit pretentieloze,
pretentieloze, maar
maar
toch
niet onbelangrijke
onbelangrijke boek
ontboek is onttoch niet
leend
de profetie
profetie van
van Baruk
Baruk
leend aan de
(m,
12), waar
waar de
de droeve
droeve toestand
toestand
(III, 12),
van
Israël wordt
wordt geweten
geweten aaan
het
an het
van Israël
verlaten
van de
de bron
bron van
vanwijsheid,
wijsheid,
verlaten van
Jahweh.
dat de
de schrijfster
schrijfster met
met
Jahweh. Niet
Niet dat
de
fountain' allereerst doelt
doelt
de ,forsaken fountain'
op
God. Voor
de bron
bron van
van
op God.
Voor haar
haar is
is de
wijsheid
en kennen
kennen vvan
het
an het
wijsheid het
het zien
zien en
geestelijke,
in
geestelijke, onzichtbare,
onzichtbare,en
en dus
dus in
hoogste
vorm, van God.
God. Deze
Deze studie
studie
hoogste vorm,
is
dan ook
ook voor
voor alles
alles een
een machtig
machtig
is dan
pleidooi
schrijfster noemt
noemt
pleidooi voor
voor wat
wat de schrijfster
het
,verticale' zien,
zien in
in de
de
het ,verticale'
zien, het
het zien
tegenovergesteld aan
aan het
het
diepte
diepte als tegenovergesteld
horizontale
van
de opopan de
horizontalezien,
zien, het
het zien v
pervlakte.
horizontale zien
kan
pervlakte. Dit
Dit horizontale
zien kan
niets anders
äan een
een verzameverzameanders geven dan

ling van
van wetenswaardigheden
wetenswaardigheden die
die ononze ,kennis'
ze voert
ze
,kennis' uitmaken;
uitmaken; ze
voert tot
tot
een overdreven
een
overdreven ontzag
ontzag voor
voor wetenwetenschap
de mens,
mens, met
met al
al zijn
zijn
schap en
en maakt de
,weten' uiteindelijk
uiteindelijk toch
toch ziende
ziendeblind.
blind.
De schrijver
worden·
schrijver en
en de
de mysticus worden
als voorbeelden genomen van mensen,
de
op natuurlijk,
natuurlijk, de
de ander
ander op
op bobode een op
vennatuurlijkterrein,
terrein,die
die er
er in gevennatuurlijk
geslaagd zijn
zijn de
de geestelijke
geestelijke verborgenverborgenheden te zien
zien diep
diep onder
onder de
de stoffelijke
stoffelijke
verschijningsvormen; hiernaast worverschijningsvormen;
worden ter verduidelijking
den
verduidelijking de ware
ware minminnaar en de held besproken als
aIs zieners
zieners
of contemplatiever
contemplatieven die
die in
in een
een bepaald
bepaald
punt faalden.
punt
faalden. Ofschoon
Ofschoon deze
deze studie
studie
geschreven werd
geschreven
werd voor
voor niet-vakmenniet-vakmensen en
sen
en dus
dus gezuiverd
gezuiverd bleef
bleef v
van
wean wetenschappelijk jargon,
jargon, is
is het geen getenschappelijk
gemakkelijk boek;
boek; het vraagt
makkelijk
vraagt concenconcentratie —
tratie
- maar
maar deze
deze vindt
vindt rijke
rijke belobeloning in het feit,
ning
feit, dat
dat de
de weg
weg gewezen
gewezen
wordt naar
naar de bevrijding
wordt
bevrijding uit alle
alle opop-
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pervlakkig zien en
en denken
denken en
en doen,
doen,
pervlakkig
weg naar
naar de
dewijsheid.
wijsheid.
de weg
W. Peters
Peters
W.

Mr S. J.
J. FOCKEMA
FOCKEMA ANDREAE,
ANDREAE, Dr
Mr
E. H.
H. Ter
Ter Kuyle,
Kuyle, Dr
Dr M.
M. D.
D.
E.
Ozinga, Duizend jjaar
bouwen in
in
aar bouwen
Ozinga,
Nederland, dl
De Bouwkunst
Bouwkunst
Nederland,
dl I, De
de Middeleeuwen.
Middeleeuwen. —
- HeemHeemin de
schut-Bibliotheek, dldl 3,3, C.
C. V.
V.
schut-Bibliotheek,
Albert de
Lange,
Amsterdam,
ange, Amsterdam,
Albert
de L
386 pp.
pp. en 195
195 foto's,
foto's, 23,5
23,5 xx 17
17
386
cm., geb.
geb. 122,50.
f 22,50.
cm.,
In Nederland
Nederland is het
het partieel
partieel wetenwetenschappelijk onderzoek
geschappelijk
onderzoek ver
ver genoeg gevorderd, om
een grote,
grote, algemene
algemene
vorderd,
om een
te kunnen
kwmen ondernemen.
ondernemen. Het
Het
synthese te
resultaat werd
ook een
een stanstanresultaat
werd dan
dan ook
daardwerk van uitzonderlijke
uitzonderlijke waarwaardaardwerk
de Heemschut-Bibliotheek
Heemschut-Bibliotheek ververde. In de
scheen het eerste
eerste deel
deel van
van deze
deze synsynscheen
these:: S. J. Fockema
Fockema Andreae
Andreae behanbehanthese
delde de
de stedenvorming,
stedenvorming, E.
H. ter
ter
delde
E. H.
Kuyle de architectuur,
architectuur, tot en met
met de
de
Kuyle
Gothiek
(eerstehelft
helftXVIe
XVIe eeuw).
eeuw). Nu
Nu
Gothiek (eerste
Nederlands
historische en
en ecoecoands historische
biedt Nederl
nomische geografie
wel een
een ander
nomische
geografie wel
aspect, dan
dan die
die van
van de
de meeste
meeste WestWestEuropese landen,
volgt uit
uit
Europese
landen, aspect dat volgt
de aard
aard van de
de bodem
bodem zelf.
zelf. Buiten
Buiten
de
enkele oude
oude stichtingen, terugga
teruggaande
ande
tot de
de Romeinse
Romeinse ofofvóór-Romaanse
vóór-Romaanse
tijd,
dragen de
de Nederlandse
Nederlandse steden
steden
tijd, dragen
niet het
het karakter
karakter vvan
los en
en vrij
vrij gegean los
groeide
agglomeraties, de
de typische
typische
groeide agglomeraties,
vroeg-middeleeuwse .,,gemeenten"
."gemeenten" uit
uit
het
handboek voor
voor geschiedenis,
geschiedenis,
het handboek
<doch
van systematische,
systematische, bewust
bewust
doch dat van
.ontworpen
beredeneerde stichtinstichtinontworpen en beredeneerde
gen.
Dat zij
zij daarbij
daarbij van
vanrecentere
recentere
gen. Dat
datum
meeste werden
werden in
in
datum zijn,
zijn, -— de meeste
de XIIIe eeuw
eeuw gesticht,
gesticht, in
in het
hetkader
kader
van de
deLandsheerlijkheid,
Landsheerlijkheid, -— laat
laat
ook een
een meer
meer systematische
systematische behanbehandeling
Dit wil
wil geenszins
geenszins zegzegdeling toe.
toe. Dit
gen,
dat de
de stedenvorming
stedenvorming in
in NederNedergen, dat
land
een homogeen
homogeen beeld
beeld biedt;
biedt; te
te
land een
veel factoren,
factoren, als
als de
degecompliceerde
gecompliceerde
verhoudingen
de economische
economische
verhoudingen tussen de
invloedssferen
territoriale en
en
invloedssferen en
en de territoriale
kerkelijke
gekerkelijke indelingen,
indelingen, maken
maken een gezamenlijke
rijk als
als
zamenlijke behandeling
behandeling even
even rijk
ingewikkeld.
bekent, dat
dat
ingewikkeld. Wanneer
Wanneer S.
S. bekent,
het oproepen
oproepen van
van menig
menig verdwenen
verdwenen
stadsbeeld
verbeelding op
een
stadsbeeld de
de verbeelding
op een
harde
dan heeft
heeft hij
hij ook
ook
harde proef
proef stelt,
stelt, dan
de
verbeelding van de
de lezer
lezer bepaald
bepaald
de verbeelding
niet gespaard:
gespaard: ter
ter illustratie
illustratie kreeg
kreeg
deze
enkele schaarse
schaarse oude
oude stadsstadsdeze wel enkele
plannen
-panorama's, doch
er
doch er
plannen of
of -panorama's,
wordt
verondersteld dat
hij de vroevroewordt verondersteld
dat hij

en huidige
huidige plattegrond
plattegrond van
van de
de
gere en
meeste
meeste steden
steden duidelijk
duidelijk in
in zijn
zijn geheugeheugen
gen bezit:
bezit: de,
de, zij
zij het
hetnog
noghypothetihypothetische, schets
schets van
van menig
menig vroeger
vroeger
sche,
stadsplan
ware voor
stadsplan ware
voor hem
hem zeker
zeker gege.
wenst.
Op
Op dit gebied
gebied voldoet
voldoet het
het tweede
tweede
deel: 53
53 plattegronden
plattegronden en
en opstanden
opstanden
deel:
binnen
de tekst,
tekst, 180
binnen de
180 op
op de
de 195
195 buibuitentekstplaten,
tentekstplaten, maken
maken de
de architecarchitectuurgeschiedenis
heel wat
tuurgeschiedenis heel
wat aanschouaanschouwelijker.
Het is een
welijker. Het
een grootse
grootse opzet,
opzet, de
de
architectuur
architectuur van een heel
heel land
land te
te bebehandelen op
op een
eenwetenschappelijke,
wetenschappelijke,
handelen
actuele, en
niet louter
louter analytische
actuele,
en niet
basis,
basis, doch
doch vergelijkend
vergelijkend en
en synthesynthetisch.
tisch. Ter
Ter Kuyle
Kuyle deed
deed het
het meestermeesterlijk.
Zelfs de conclusies
lijk. Zelfs
conclusies uit
uit de
de sedert
sedert
de
de oorlog
oorlog uitgevoerde
uitgevoerde opgravingen
opgravingen
werden
werden bij
bij het
het overzicht
overzicht betrokken.
betrokken.
Zo krijgt
krijgt naast Fr
Frankrijk
DuitsZo
ankrijk en Duitsland
Nederland zijn
zijn nieuwe
nieuwe ararland ook Nederland
chitectuur-synthese. Wij
Wij hopen
chitectuur-synthese.
hopen dat
dat
eenmaal voor
eenmaal
voor België
België een
eendergelijke
dergelijke
uitgebreide
uitgebreide studie
studie verschijne,
verschijne, die
die
de
de over
over talloze
talloze monografieën
monografieën ververspreide
een groot
groot werk,
werk,
spreide gegevens
gegevens in een
bevoegd
en critisch,
bevoegd en
critiseh, verenigt
verenigt en
en orordent.
partieel onderzoek
onderzoek is
is overioverident. Het partieel
gens in
in België,
België, voor
voor een
eendeel
deelbegrijbegrijpelijk, minder
minder ver gevorderd
gevorderd:: de
gepelijk,
de gebouwen
zijn er
er niet alleen
bouwen zijn
alleen ouder
ouder en
en
talrijker, maar
maar zij
zij hebben
talrijker,
hebben ook
ook een
een
aan wisselvalligheden
wisselvalligheden rijker
rijker bouwbouwgeschiedenis.
een architecarchitecgeschiedenis. Toch
Toch is
is in een
tuurgeschiedenis onzer
onzer landen
tuurgeschiedenis
landen het
het
Noorden
niet van
van het
Noorden niet
het Zuiden
Zuiden te
te
scheiden: het
het werk
werk van
van ter
terKuyle
Kuyle
bewijst het ten
bewijst
ten overvloede.
overvloede.
A. Deblaere
Deblaere
Marcel DUCHATEAU,
Marcel
DUCHATEAU, Rembrandt
Rembrandt
Harmenszoon van Rijn,
Harmenszoon
Rijn, fijnschilfijnschllder. —
der.
- Davidsfonds,
Davidsfonds, Leuven,
Leuven,
1949, 158
158 pp.,
pp., Fr.
Fr. 32,
1949,
32, geb. Fr. 48.
48.
Bij een tiental
Bij
tiental reproducties
reproducties wordt
wordt
ons hier een
een fijn
fijn typerende,
typerende, menselijk
menselijk
benaderende en
en tevens
tevens goed geschrebenaderende
geschreven vie
ven
vie romancée
romançée van
van Rembr
Rembrandt
andt
aangeboden.Al
Al mogen
mogen taal
taal en diaaangeboden.
dialoog soms
loog
soms wat
watgewild
gewildnatuurlijk
natuurlijk
voorkomen,
voorkomen, alles
alles wordt ruim vergoed
door de
de charme
van het verhaal
door
charme van
verhaal en
en
vooral door
vooral
door het
het psychologisch
psychologisch aanaanvoelen. Na
Na de
voelen.
de dood
dood van Saskia
Saskia van
Uylenburgh en de kleine Titus is Har- UylenburghdkiTtsHarmenszoonniet
niet langer
langer meer
meer de
de gemenszoon
gevierde Meester
an Dokter
vierde
Meester v
van
Dokter Tulp's
Tulp's
anatomischeles;
les; doch,
anatomische
doch, sterk
sterk en
en
kunstvaardig, schildert
schildert hij
kunstvaardig,
hij zijn
zijn porportret: uit het
tret:
het donker
donker in
in het
het duister
duister
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kijkend. Twee
Twee bijfiguren,
kijkend.
bijfiguren, Krul,
Krul, een
een
utopist, en
utopist,
en Hercules
Hercules Seghers,
Seghers, een
een
an
schilder en
en dronkaard
van het
het V
schilder
dronkaard van
Van
Ostade-type omringen met hun be- Ostade-ypomringhubewondering en
en hun
wondering
hun sarcasme de
de oude
oude
Rembrandt die zijn
Rembrandt
zijn „Verloren
"Verloren Zoon"
Zoon"
schildert: zo
zotreedt
treedtRembrandt,
Rembrandt, de
de
eenmaal zo beroemde,
eenmaal
beroemde, doorheen
doorheen het
het
lijden, in
in het volle
lijden,
volle Licht.
Licht.
Smet
S.
S. De Smet
religieuze kunst
Emile
MALE: De
De religieuze
kunst
Emile MALE:
van de
de XIIe tot de
de XVIIIe
XVIIIe eeuw.
Met een inleiding van F. van
van der
der
Het SpecMeer.
- Uitgeverij Het
SpecMeer. —
1949, 236
trum, Utrecht-Brussel, 1949,
trum,
f 8,50.
pp., /8,50.
an Dr
De fraaie
fraaie inleiding
inleiding vvan
Dr F.
F. van
van
der
Meer op de
de bloemlezing,
bloemlezing, samensamender Meer
gesteld uit
uit de
de beroemde
beroemde werken
werken van
van
an
Emile Màle,
Male, plaatst de
Emile
de betekenis
betekenis vvan
dit boek in het juiste licht. 't Is voorditboeknhjuslc.'tIvor
leken wellicht een
een eerste,
eerste, aangename
aangename
kennismaking met
met het
het werk
kennismaking
werk van
van de
de
grote
Franse kunstgeleerde.
kunstgeleerde. KunstKunstgrote Franse
anden van
historici moeten
de vier bbanden
historici
moeten de
MMe zelf bestuderen. Deze laatste op-Malezfbstudrn.Dlaeopmerking wil
wil de
merking
de waarde
waarde van dit
dit boek
boek
geenszins verkleinen:
geenszins
verkleinen: immers,
immers, aan
aan
an men
deze fragmenten
deze
fragmenten zelfs kkan
men ververmoeden, hoe
hoe schoon
schoon en
en edel
moeden,
edel de
de vier
vier
grote boeken
boeken van Emile
Emile Male
Màle waren.
waren.
Deze standaardwerken
Deze
standaardwerken zijn
zijn reeds
reeds
lang uitverkocht,
lang
uitverkocht, met
metuitzondering
uitzondering
van een klein
klein gedeelte
gedeelte van
van het
hetvierde
vierde
boek,
boek, dat de iconografie van de kunst
kunst
der Contra-Reformatie
der
Contra-Reformatie behandelt.
behandelt.
In de
de laatste
laatste oorlog,
oorlog, bij
bij het
het bombombardement van
van Evreux
bardement
Evreux (1940)
(1940),, ging
ging
het materiaal
materiaal voor de
de eerste
eerste drie
drie dedelen
len verloren.
verloren. Nu
Nu heeft
heeft Emile
Emile Male,
Màle;
om voorlopig
voorlopig tegemoet te
te komen
komen aan
aan
de
de wensen
wensen van
van zeer
zeer veel
veelbewondebewonderaars,
raars, uit
uit deze
deze werken
werken een
een wetenwetenschappelijk verzorgde bloemlezing
bloemlezing gegemaakt.
Hij heeft
maakt. Hij
heeft n.l.
n.l. getracht
getracht een
een
mogelijk doorlopend
doorlopend verhaal
verhaal te
te
zoveel mogelijk
geven over
over de
de inhoud
inhoud van de
de religieureligieuze kunst
tot en
kunst der
der middeleeuwen,
middeleeuwen, tot
en
met die
die van
van de
de 17de
17de eeuw.
eeuw.
De
van Male
De bedoeling
bedoeling van
Màle was
was zeer
zeer
sympathiek,
al kan
sympathiek, al
kan zij
zij de
dekunsthiskunsthistoricus
toricus niet
niet bevredigen.
bevredigen. Voor
Voor hem
hem
blijven
blijven te veel
veel vragen
vragenonbeantwoord
onbeantwoord
bij
het lezen
bij het
lezen van
van dit
dit boek.
boek. De
De leek
leek
evenwel,
die belang
evenwel, die
belang stelt in
in de
de kunst
kunst
en;
de cultuur
cultuur van een
en. de
een glorierijk
glorierijk ververleden,
leden, zal dit
dit boek
boek ongetwijfeld
ongetwijfeld met
met
zeer veel belangstelling
belangstelling lezen,
lezen, tot
totzijn
zijn
groot voordeel.
voordeel. Wanneer
Wanneerhij
hij daardoor
daardoor
ook aangespoord
aangespoord wordt,
wordt, om de
de boeboe-
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ken
Màle in de
de volledige
volledige uitgave
uitgave
ken van Male
door
aanraad,
anraad,
door te
te werken,
werken, wat
wat ik zeer a
dan zal de
de beminnelijke
beminnelijke Fransman tevreden
vreden op
op zijn
zijn werk
werk mogen terugzien.
De
uitgave van
dit boek
boek is uitsteuitsteDe uitgave
van dit
kend
verzorgd: de
de reproducties,
reproducties, die
die
kend verzorgd:
de
illustreren, winnen
winnen het ver
ver
de tekst illustreren,
van de oorspronkelijke
oorspronkelijke Franse editie.
editie.
Dit
was zeker
zeker niet
niet de
de sterkste
sterkste zijde
zijde
Dit was
van dit
dit werk.
werk. Jacques
Jacques Benoit
Benoit heeft
heeft
ons
bovendien een
goede vertavertaons bovendien
een zeer goede
ling geleverd,
geleverd, daarom
daarom bevelen
bevelen wij dit
dit
boek
gaarne alle
allekunstliefhebbers
kunstliefhebbers
boek gaarne
aan.
C.
C. de Groot
Jhr
Dr J.
J. S.
S. WITSEN
WITSEN ELIAS
ELIAS:: Het
Bet
Jhr Dr
snijwerk
Nederlandse koorsnijwerk aan Nederlandse
banken en preekstoelen tot
het
tot het
einde van de XVIe
XVle eeuw. -— Uitgeverij Het Spectrum,
Spectrum, UtrechtUtrechtBrussel, 1949,
pp., f/ 4,50
4,50 en
en
1949, 96
96 pp.,
/5,65.
f 5,65.
Men
hoort niet zelden
zelden de
de klacht,
klacht,
Men hoort
dat
Nederland arm
aan kunstkunstdat Nederland
arm is
is aan
schatten, zeker wanneer men het ververgelijkt
Frankrijk.
gelijkt met
met Italië
Italië en Fr
ankrijk. Toch
bergt
land zeer
zeer veel
veel schoonschoonbergt ook ons land
heid
't is
is verheugend
verheugend te
te bemerken
bemerken
heid en 't
dat hiervoor
hiervoor de belangstelling
belangstelling groeit.
groeit.
Telkens „ontdekt"
"ontdekt" men nieuwe kunstwerken,
in populaire,
populaire, vaak zeer
zeer
werken, die
die in
goed
verzorgde, uitgaven
de
goed verzorgde,
uitgaven aan
aan de
liefhebbers
bekend gemaakt:
gemaakt:
liefhebbers worden bekend
schone
geschenken voor mensen
mensen met
met
schone geschenken
smaak!
Het boekje
boekje van
van Jhr
Jhr Witsen
Witsen Elias
Elias is
is
Het
zo'n
geschenk, dat
datbelangstellenden
belangstellenden
zo'n geschenk,
een nog
nog zeer
zeer weinig
weinig bekend
bekend gegein een
bied
de kunst
kunstwil
wilbinnenleiden.
binnenleiden.
bied van de
houtsnijwerk vond
vond in
in vroegere
vroegere
Het houtsnijwerk
in ons
ons land
land vele en
en kunstzinkunstzintijden in
beoefenaars. Bekwame
Bekwame kunstekunstenige beoefenaars.
naars hebben
hebben in
in dedemiddeleeuwen
middeleeuwen
naars
koorbanken en preekstoelen
preekstoelen versierd
versierd
koorbanken
met de
de fraaie
fraaie producten
producten van
van hun
hun
met
vaardige
vaardige han
handen.
Uit deze
deze nobele
nobele
den. Uit
spreekt vaak
vaak een
een diep
diep religieus
religieus
kunst spreekt
besef, maar
maar niet
niet minder
minder een
een kostekostebesef,
lijke speelse ffantasie.
Veel werd
werd in
in de
de
antasie. Veel
loop der
der eeuwen
eeuwen verwoest;
verwoest; vvan
wat
loop
an wat
gebleven is,
is, of
ofachterhaald
achterhaald kon
kon
ons gebleven
worden, heeft
heeft de
de schrijver
schrijver in
in dit
dit boekboekworden,
een handig,
handig, beknopt
beknopt en
en nuttig
nuttig
je een
overzicht gegeven.
gegeven. Jhr
Jhr Witsen.
Wits en Elias
Elias
overzicht
een erkend
erkend autoriteit
autoriteit op
op dit
dit gegeis een
bied, zodat
men zich
zich veilig
veilig op
op hem
hem
bied,
zodat men
verlaten.
kan verlaten.
Het werkje
werkje verscheen
verscheen in de
de serie
serie
Het
„Batavia
"Batavia Sacra",
Sacra", als achtste
achtste deel
deel van
van
deze sympathieke
sympathieke reeks
reeks boekjes,
boekjes, die
die
deze
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het katholiek
katholiek gemoed
gemoed steeds
steeds weer
weer
het
verblijden door
inhoud
verblijden
door hun troostvolle inhoud
en keurig
keurig uiterlijk.
uiterlijk.
Groot
C. de Groot
C.
Melsterwerke.
Bibliothek universaler
universaler
Meisterwerke. Bibliothek
Bildung. Herausgegeben
Herausgegeben von Dr
Dr
Bildung.
Serge Maiwald,
Maiwald, Biographien
Biographien I.
I. —
Herder, Freiburg,
Freiburg, 1949,
1949, 196
196 pp.,
pp.,
DM. 4,80 en 6,50.
6,50.
DM.
an
De reeks
reeks „Meisterwerke",
"Meisterwerke", waarv
waarvan
dit het eerste deel is, verdient wel on-dithersl,vdintweoze aandacht.
aandacht. Deze
Deze „Bibliothek
"Bibliothek uniuniversaler Bildung"
Bildung" wil alle
alle domeinen
domeinen
versaler
bestrijken,
zij, uit
uit bebebestrijken, en
en telkens
telkens wil zij,
langrijke
werken der
der wereldliterawereldliteralangrijke werken
tuur,
meest suggestieve
suggestievebladzijden
bladzijden
tuur, de meest
(eerder:
aanzienlijke uittreksels)
(eerder: aanzienlijke
an werken
aanhalen.
Drie reeksen
reeksen vvan
werkena
anhalen. Drie
worden onmiddellijk
onmiddellijk voorbereid:
voorbereid:
worden
„Biographien, Selbstzeugnisse, Inter"Biographien,
an
pretationen"
; maar
algemene pl
plan
pretationen";
maar 't algemene
behelst ook "Weltgeschichte, Naturbehlstok„Wgcie,Natur
als Erlebnis,
Erlebnis, Weltschilderungen
Weltschilderungen in
in
Reiseberichten und
und LandschaftsbeLandschaftsbeReiseberichten
schreibungen,
und MenMenschreibungen, Weisheit
Weisheit und
Dichtkunst, Religion,
Religion,
schenleben,
schenleben, Dichtkunst,
Wissenschaft". Men
Men ziet hoe
hoe ruim
ruim alalles wordt
wordt opgevat.
opgevat. Het
Het gehalte
gehalte zal
zal
natuurlijk v
van
de bewerkers
bewerkers afhanafhanan de
natuurlijk
gen; de
de algemene
algemene directie
directie berust
berust bij
bij
gen;
Dr Maiwald,
. Maiwald, de
de grondlegger
grondlegger en
en
Dr
nieuwe uitgever
uitgever vvan
hettijdschrift
tijdschrift
an het
nieuwe
Universitas.
Dr
Maiwald wil
ons een
een culturele
culturele
Dr Maiwald
wil ons
summa aan de h
hand
doen, die een uitan d doen,
gebreide
zijn. De gegegebreide bloemlezing
bloemlezing zal zijn.

dachte is heel
heel oorspronkelijk;
oorspronkelijk; wie
wie
weet
welke verzamelde
verzamelde schatten
schatten de
de
weet welke
uitvoering
aanbiedt.
Niet onmidonmiduitvoering ons a
anbiedt. Niet
dellijk
de samensteller
samensteller de
de
dellijk betreedt
betreedt de
actualiteit;
hij uit
uit de
de
actualiteit; liever
liever kiest
kiest hij
wat ouder
ouder doch
doch
werken die, misschien wat
met een gevestigde
gevestigde reputatie,
reputatie, ons
ons zozowaarborg bieden.
bieden. Hij
Hij kiest
kiest
veel méér waarborg
ook uit
uit de
ook
de ba
baanbrekende
werken,
an brekende werken,
waarv
an al
waarvan
al de
de andere
afhankelijk
andere afh
an kelijk
zijn.
Het
eerste
Het
eerstedeel
deelbevat
bevatalleen
alleeneerste·
eerste
rangsstukken.
reeks, en
en
rangsstukken. Ziehier
Ziehier de
de reeks,
daaruit moge blijken
blijken hoe ruim
ruim de
de opopzet, hoe
hoe zorgvuldig
zorgvuldig en
toch los
los de
de
zet,
en toch
keuze
keuze der
der beh
behandelde
personen, hoe
hoe
an delde personen,
precies
en onverbeterbaar
onverbeterbaar de keuze
keuze
precies en
der schrijvers.
der
schrijvers. Sokrates
Sokrates wordt
wordt bebehandeld
historicus der
der wijswijshandeld door
door de
de historicus
begeerte
Wilhelm Windelband,
Windelband, de
de
begeerte Wilhelm
Bernardus door
door de
de kerkelijke
kerkelijke
Heilige Bernardus
geschiedschrijver August Neander,
Neander, El
El
Greco
door de
de kunsthistoricus
kunsthistoricus Max
Max
Greco door
Dvorak, La Fontaine
Fontaine door
door de Duitse
Duitse
Dvorak,
roman ist Adolf
romanist
Adolf Laun,
Laun,Montesquieu
Montesquieu
door zijn
d' Alembert, Bach
Bach
zijn tijdgenoot d'Alembert,
door
de negentiende-eeuwse
negentiende-eeuwse BachBachdoor de
Spitta, Chateaubriand
Chateaubriand
kenner Philipp Spitta,
door
de gezaghebbende
gezaghebbende schrijfster
schrijfster
door de
van biographieën
van
biographieën Charlotte BlennerBlennerhasselt......
Zoveel
kostbaarsvinden
vinden
hasselt
Zoveel
kostbaars
we in
in één
één band
band reeds
reeds verzameld,
verzameld, en
en
het zo
zo gevormde
gevormde mozaïek
mozaïek verleent
verleent
het
aan iedere
aan
iedere tekst
tekst een
eennieuwe
nieuwewaarde.
waarde.
Zou,
de toekomst
toekomst zulk
zulk een
een
Zou, voor
voor de
culturele
summa niet
niet allerbelangallerbelangculturele summa
worden?
rijkst worden
?
Em. J
Janssen
an ssen
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Bijdragen voor
geschiedenis der
der
Bijdragen
voor de geschiedenis
Nederlanden, Deel
1949, Afl.
Afl.
Nederlanden,
Deel IV, 1949,
Gravenhage;
1-2.
- Nijhoff,
Nijhoff,'s'sGravenhage;
1-2. -De
De Sikkel,
Sikkel, Antwerpen,
Antwerpen, 160
160 pp.,
pp.,
jaarab. f! 16,50,
16,50, Fr.
Fr. 275.
275.
jaarab.
tijdschrift is de
de schakel
schakel tussen
tussen
Dit tijdschrift
Noorden Zuidnederlandse
Zuidnederlandse historici
historici
Noord- en
en streeft
streeft er
er naar,
naar, de
de kloof
kloof tussen
tussen de
de
historiografie vvan
het Zuiden
Zuiden en
en die
die
an het
historiografie
van
het Noorden
Noorden te
teoverbruggen.
overbruggen.
v
an het
Dr J.
J. Demey
Demey schrijft
schrijft over
over de
de
Dr
Ieperse draperie
draperie v
van
1280 tot
tot 1387,
1387,
Ieperse
an 1280
en toont aan,
aan, hoe
hoe de
de industriëlen
industriëlen stilstilaan
ook aan
aan h
handel
doen. Dr
Dr
an del gingen doen.
aan ook
Ch.
Verlinden onderzoekt
onderzoekt de econoeconoCh. Verlinden
mische
crisis in
inVlaanderen
Vlaanderen onder
onder
mische crisis
Filips II,
11, en
en constateert
constateert dat
dat noch
noch het
het
Wonderjaar
de belasbelasWonderjaar (1566),
(1566) , noch
noch de
tingen
Alva, noch
noch de
de emigratie,
emigratie,
tingen van Alva,

maar wel
wel de
dekrijgsoperaties
krijgsoperaties van
van
maar
Farnese een
een crisis
crisis hebben
hebben teweegteweegFarnese
gebracht, die
die slechts
slechts een
eendecennium
decennium
gebracht,
duurde:
Van
duurde :1580-1590.
1580-1590.Dr
DrJhr
Jhr P.
P. J. V
an
Winter bewijst in een lang
l an g artikelWinterbwjs
afdoend
de Vrede
Vrede van Breda
Breda in
in
afdoend dat
dat de
1667
niet zo'n
zo'n bel
belangrijke
verzach1667 niet
an grijke verzachting was
an de
ting
was v
van
de Engelse
Engelse „Acte
"Acte van
van
Navigatie" van
van 1651,
1651, daar
daar er
er steeds
steeds
Navigatie"
Nederlandse
schepen zekere
zekere niet-Neniet-NeNederl
an dse schepen
derlandse
Engeland
derlandse producten
producten in
in Engel
an d
hadden
Behalve een korte
korte
hadden ingevoerd.
ingevoerd. Behalve
mededeling over
Margaretha vvan
mededeling
over Margaretha
an
Mechelen (p1.m. 1580-1662) door W. Mechln(p.m1580-62)dorW
J.
J. C.
C. Bijleveld,
Bijleveld, en
en een
een interessant
interessant
J. J.
overzicht
van de
degeschiedkundige
geschiedkundige
overzicht van
publicaties in
Zuid-Afrika in
in 1948
1948
publicaties
in Zuid-Afrika
door Prof.
Prof. Dr
Dr H.
door
H. B.
B. Thom
Thom v
van
Stelan Stellenbosch, is
er een
een uitvoerige
uitvoerige krokrolenbosch,
is er
niek
over personalia,
personalia, universiteiten
universiteiten
niek over

BOEKBESPREKING
BOEKBDSPREKIN(I
en
geschiedkundige uitgaven
uitgaven in
in
en geschiedkundige
Noord en Zuid,
Zuid, gedurende
gedurende het laatste
laatste
Noord
half jaar.
jaar. Een
Een reeks
reeks grondige
grondige boekboekbesprekingen
de bundel.
bundel.
besprekingen besluit de
M. Dierickx
Dierickx
M.
Vincent PEETERS,
PEETERS, Koningen
Koningen der
der
Vincent
Zee.
Katholieke vl.
vl. Hogeschool
Hogeschool
Zee. Katholieke
uitbreiding
403-404. -— StanStanuitbreiding nr
nr 403-404.
daard-Boekhandel,
Antwerpen,
daard-Boekhandel, Antwerpen,
1949,
pp. (dubbel
(dubbelnummer)
nummer),,
1949, 103 pp.
Fr.
50. ab
ab (c
(c nrs)
nrs) Fr.
Fr. 90.
90.
Fr. 50.
Wij
bezitten in
in het
hetNederlands
Nederlands
Wij bezitten
weinig betrouwbare
betrouwbare vulgarisatie
vulgarisatie
weinig
over
de Wikings,
Wikings, hun
hun geschiedenis,
geschiedenis,
over de
instellingen,
godsdienst en
en zeden.
zeden.
instellingen, godsdienst
Het
korte exposé
exposé door
door V.
V. Peeters
Peeters
Het korte
gegeven, blijft
blijft zakelijk,
zakelijk, bevattelijk
bevattelijk
gegeven,
en
eenvoudig. Hij
zich wel
wel
en eenvoudig.
Hij hoedt
hoedt er zich
alle oude
oude gebruiken
gebruiken van
van de
de
voor, alle
voor,
christelijke
willen rerechristelijke tijd
tijd geheel
geheel te willen
duceren
oud-germaanse overleveoverleveduceren tot oud-germaanse
ringen,
het Christendom
Christendom zelf ze
ze
ringen, alsof het
niet diep
diep omvormend
omvormend herschapen
herschapen
niet
an
had.
tevens op
op de
de hoogte
hoogte vvan
had. Hij
Hij is
is tevens
de status quaestionis in menig recentdestauqionmegrct
opgeworpen
vraagstuk.
opgeworpen vraagstuk.
A. Deblaere
Deblaere
van het
Cultuurgeschiedenis van
het ChrisChristendom. IIde
I1de Deel. Christus overwint het Heidendom in Europa.
Europa.
Brussel,
-— Elsevier,
Elsevier, AmsterdamAmsterdam-Brussel,
1949,
pp., ff 22,50.
1949, 495 pp.,

Grote
werken worworGrote samenvattende werken
den
tegenwoordig bij
bij voorkeur
voorkeur gegeden tegenwoordig
schreven
door meerdere
meerdere auteurs,
auteurs, die
die
schreven door
elk een bepaald
bepaald facet voor
voor hun
hun rekerekening nemen.
nemen. Dit werk staat
staatonder
onder reredactie
van enige
enige Protestantse
Protestantse en
en
dactie van
Katholieke
professoren. Ik twijfel
twijfel ererKatholieke professoren.
aan
deze opzet
opzet gelukkig
gelukkig is,
is, daar
daar
aan of deze
de standpunten
de
standpunten te zeer
zeer verschillen
verschillen
om
een homogeen
homogeen resultaat
resultaat te
te kunkunom een
nen
bereiken. In
dit deel
deel staan
staan een
een
nen bereiken.
In dit
aantal voortreffelijke
voortreffelijke opstellen
opstellen over
over
afzonderlijke
De
afzonderlijke onderwerpen,
onderwerpen, b.V.
b.v. De
Divina
Comedia van
van DuinDuinDivina Comedia
van A.
A. van
kerken, De
De Bijbel
Bijbel in
in de
de Middeleeuwen
Middeleeuwen
van Dr C.
C. C.
C. de
de Bruin,
Bruin, Ascese,
Ascese, MysMystiek,
Kloosterleven van Pastoor
Pastoor W.
W.
tiek, Kloosterleven
etc. etc.
etc.Ongetwijfeld
Ongetwijfeld echter
echter
Nolet, etc.
Nolet,
zullen
sommige stukken
stukken Katholieke
Katholieke
zullen sommige
lezers
en omgekeerd
omgekeerd andere
andere ProtesProteslezers en
tantse lezers
lezers niet
niet geheel
geheel voldoen.
voldoen. De
De
fout schuilt
schuilt mijns
mijns inziens in de
de opzet.
opzet.
Daar komt
komt nog
nog bij
bij dat
dat de
de gevolgde
gevolgde
Daar
methode
monografieën van ververmethode der
der monografieën
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schillende
hand wel
wel geschiedenis,
geschiedenis,
schillende hand
maar niet uitsluitend
uitsluitend cultuurgeschiecultuurgeschiedenis
levert. Enkele artikelen als dat
dat
denis levert.
van Prof.
Prof. Dr
Dr J.
J. Lindeboom
Lindeboom over
over Het
Het
Christendom in
Christendom
in de
de Samenleving geeft
inderdaad
cultuurgeschiedenis, meermeerinderdaad cultuurgeschiedenis,
dere
echter doen
slechts in
in zeer
zeer
dere echter
doen dit
dit slechts
verwijderde zin.
hoe
verwijderde
zin. Zodoende
Zodoende is
is er, hoe
bekwaam
schrijvers ook
ook zijn
zijn en
eh
bekwaam de
de schrijvers
hoe goed
goed verzorgd
verzorgd de
de opstellen,
opstellen, toch
toch
hoe
een enigszins
enigszins tweeslachtig
tweeslachtig werk
werk ontontstaan dat
dat niet
niet volkomen
volkomen bevredigt
bevredigt en
en
evenmin
beevenmin volkomen
volkomen aan
aan zijn
zijn titel beantwoordt.
boekkundige verzorverzorantwoordt. De boekkundige
ging
is uitstekend;
uitstekend; papier,
papier, druk
druk en
en
ging is
illustratie
verdienen alle
alle lof.
lof.
illustratie verdienen
J.
v. H.
H.
J. v.
redactie
Geschiedenis der Kerk, onder redactie
van Prof. Dr
Dr G.
G. de
de PLINVAL
PLINVAL en
en
Prof. R.
R. PITTET,
PITTET, pr.
pro (compleet
(compleet
Prof.
in vier
vier delen)
delen).. II.
11. Deel:
Deel: De
De MidMiddeleeuwen -— Elsevier,
Elsevier, BrusselBrusseldeleeuwen
Amsterdam,
pp., 22
22 xx 29
29 cm,
cm,
Amsterdam, 296 pp.,
talrijke
350 per
per deel.
deel.
talrijke platen,
platen, Fr. 350
Aan het I.
I. Deel
Deel van
van deze
deze prachtig
prachtig
Aan
uitgegeven „Geschiedenis
"Geschiedenis der
der Kerk"
Kerk"
hebben wij
lovende kroniek
kroniek gegehebben
wij een lovende
wijd (K.C.T.Streven,
II. Jrg.,
wijd
(K.C.T.Streven, 11.
Jrg., Maart
Maart
1949,
pp. 650
650 -- 653);
wij toen
toen
1949, pp.
653) ; wat
wat wij
schreven,
integraal voor
voor dit
dit
schreven, geldt
geldt integraal
11.
Deel.
II. Deel.
Eerst beschrijft
beschrijft Dr de
de Plinval
Plinval hoe
hoe
Kerk, bij
bij de ondergaande oude wewede Kerk,
reld, de
klassieke kultuur
kultuur wist
te
reld,
de klassieke
wist te
redden,
eigen ververredden, om
om deze
deze met haar eigen
heven leer
heven
leer aaan
de oergezonde
oergezonde GerGeran de
maanse
maken, en
en
maanse volkeren
volkeren over
over te maken,
aldus
de grondslagen
grondslagen te leggen
leggen van
van
aldus de
onze Westerse
Westerse Christelijke
Christelijke beschabeschaonze
Een afzonderlijk
afzonderlijk en
en bizonder
bizonder rijk
rijk
ving. Een
hoofdstuk
wijdt hij
hij aan
hoofdstuk wijdt
aan „'t
,,'t vruchtvruchtbare
werk der
derkloosterorden"
kloosterorden":: de
de
bare werk
Benediktijnen
de bodem
bodem
Benediktijnen maakten
maakten de
vruchtbaar, stichtten
kulturele cencenvruchtbaar,
stichtten kulturele
tra en
en gaven
gaven aan
aan priesters
priesters en
en leken
leken
van hun
het voorbeeld
voorbeeld van
hun deugd
deugd en heiheiligheid.
samenwerking van
van Kerk
ligheid. De samenwerking
en
Staat schiep
schiep een
een christelijke
christelijke ataten Staat
mosfeer die
die alles
alles doordrong,
doordrong, maar
maar
mosfeer
ook oorzaak
oorzaak van
van een
een taaie
taaie strijd
strijd
was ook
tussen Paus en
en Keizer.
Keizer. Op
Op het
het epos
epos
tussen
der kruistochten
der
kruistochten mag
de Kerk
Kerk fier
fier
mag de
gaan, maar
maar de
de afscheiding
afscheiding der
der
gaan,
Grieks-orthodoxe
alGrieks-orthodoxe Kerk
Kerk is
is een nog altijd open
open wonde.
wonde.
tijd
P. Vicaire
Vicaire O.P.
O.P. beschrijft
beschrijft de
de MidMiddeleeuwse beschaving
deleeuwse
beschaving op
op haar
haar hooghoogtepunt
XIIe en
en de
de XIIIe
XIIIe eeuw:
eeuw:
tepunt in
in de XIIe
de zin
zin voor
voor eenheid
eenheid is
is haar
haar diepste
diepste
de
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karaktertrek,
in God
God en in
in
karaktertrek, het geloof in
zijn Zoon
Zoon Jesus
Jesus Christus
haar grootzijn
Christus haar
ste schat. Wel
Wel komen
komen er daarna
daarna teketekenen van
nen
van verval,
verval, maar
maar steeds
steeds staat
staat
West-Europa gemerkt door
West-Europa
door die chrischristelijke kultuur.
telijke

Wie de
Wie
de „Schepping
"Schepping van
van Europa"
Europa"
wil nagaan,
wil
nagaan, haar
haar geest en
en haar
haar ziel
ziel
wil
benaderen, leze
gewil benaderen,
leze deze
deze vlot
vlot geschreven
rijk verluchte
verluchte kerkgekerkgeschreven en
en rijk
schiedenis.
M.Dierickx
M. Dierickx

POLITIEK
SOCIOLOGIE EN
EN ECONOMIE
SOCIOLOGIE
ECONOMIE
O.
o.

von NELL-BREUNING,
von
NELL-BREUNING, Zur
Zur so%o
zwen Frage. Beiträge
ge einem-zialenFrage.Bitrë
Wdrterbuch der
Wörterbuch
der Politiek, Heft
z. j.
III. -— Herder,
ill.
Herder, Freiburg,
Freiburg, z.
j.
242 kolommen.
242
kolommen.

Het tweede
Het
tweede deel
deel dezer
dezer Beitrage
Beiträge
werd in
an Juli
werd
in Streven
Streven v
van
Juli 1.1.
1.1. (blz.
(blz.
1115-1116) besproken.
Wij treffen
1115-1116)
besproken. Wij
treffen
hier dezelfde
dezelfde uitmuntende
uitmuntende hoedanighoedanigheden aan
vastheid v
an leer,
heden
aan:: vastheid
van
leer, duideduidean
lijke en zakelijke
zakelijke uiteenzetting
uiteenzetting vvan
lijke
de hoofdzaak; maar betreuren tevensdehofzak;mrbteunvs
hetzelfde tekort:
hetzelfde
tekort: meerdere
meerdere vraagvraagstukken die heden
stukken
heden in
in het
het middelpunt
middelpunt
an komen
der belangstelling
der
belangstelling sta
staan
komen terternauwernoodofof geenszins
nauwernood
geenszins aan
aan de
de
beurt. Wij
beurt.
Wij hadden
hadden onder
onder meer,
meer, in
in
Lohn, Lohngerechtigkeit,
een uitLohn,
Lohngerechtigkeit, een
uitvoerige behandeling
an de
behandeling verwacht vvan
de
rechtmatigheid van het
rechtmatigheid
het looncontract
looncontract
en van
van hetgeen
hetgeen kan
kan geschieden
geschieden om
om
naar de
dat contract,
contract, naar
de wens van
van Pius
Pius
XI
inQuadragesimo
Quadragesimo Anno
Anno uitgeuitgeXI in
drukt, te temperen
drukt,
temperen door
door enige
enige deeldeelneming
aan de leiding
neming aan
leiding en
en aandeel
aandeel in
in
het bezit.
bezit. Het
Het zo
zowenselijk
wenselijk aanvulaanvullen
len van het
het loon
loondoor
doorkindertoeslakindertoeslagen,
gen, had
had hier
hier eveneens
eveneensbehandeling
behandeling
kunnen vinden. Maar in deze
deze publicapublicatie worden
tie
worden alleen
alleen de
de eerste
eerste bouwbouwstenen aangevoerd
aangevoerd die
die dienen
dienen zullen
zullen
voor
voor een zo
zo spoedig
spoedig mogelijk
mogelijk te ververschijnen
der Politik.
schijnen Wërterbuch
Wörlerbuch der
Poll~
Daar zullen
zullen wij
wij ongetwijfeld
ongetwijfeld datgene
datgene
aantreffen
waarvan wij
wij hier
hier de
aantreffen waarvan
de afafwezigheid betreuren.
betreuren.
K. du
K.
du Bois
Bois
Lucien JOTTRAND,
JOTTRAND, L'Europe
L'Europe MéMêdi3llle. Extraits
Extraits des
des oeuvres
oeuvres de
de
diane.
Jottrand
Jottrand introduits
introduits et
et commencommentés par
par Drion
Drion du
duChapois.
Chapois. —
Editions Universitaires,
Universitaires, ParisParisBruxelles,
Bruxelles, s.d.
s.d. (1949)
(1949),, 284
284 pp.,
pp.,

De uitgave
uitgave vvan
deze bloemlezing,
bloemlezing,
De
an deze
op zich zelf
zelf reeds
reeds een
een teken
tekendes
destijds,
tijds,
vangt aan
aan met
met een
eengoede
goedeinleiding
inleiding
vangt
op
op leven
leven en
en werk
werk van
van Jottrand,
Jottrand, en
en
besluit
besluit met
met een
eensummier
summiercommencommen-

taar
op de
de voorgestane
voorgestane leer.
leer. Dit
Dit
taar op
laatste
doet ons
onsvermoeden,
vermoeden, zonder
zonder
laatste doet
dat
we het
hetverder
verderhebben
hebben kunnen
kunnen
dat we
nagaan,
de keuze
keuze der
der teksten
teksten
nagaan, dat
dat de
wat eenzijdig
eenzijdig is geschied en dat
dat JottJottrand er
rand
er aldus
aldus minder
minder liberaal
liberaal uituitkomt
dan hij
hij in
inwerkelijkheid
werkelijkheid was.
was.
komt dan
Bij
van
werk lijkt
lijkt het
Bij het lezen v
an het werk
eigenlijk
eigenlijk een
een klein
klein wonder
wonderdat
dat Jott;Jott
rand
(1804-1877), , een
een doordraver,
doordraver,
rand (1804-1877)
die
naar aanleiding
aanleiding van een
een reisverreisverdie naar
~al,
haast tot
tot vervelens
vervelens toe,
toe, polipolihaal, haast
tieke
waarheden opdist,
opdist, ons
ons uiteinuiteintieke waarheden
delijk
begeestert omwille
omwille vvan
delijk toch
toch begeestert
an
de juistheid en de bestendige waardedejuisthnbdgewar
van zijn
zijn opmerkingen.
opmerkingen.
De
dogma's die
van JottJottDe dogma's
die in
in de ogen van
rand, honderd
rand,
honderd jaar
ons zelfzelfjaar terug
terug ons
standig bestaan en
en onze
onze onstellingen
onstellingen
moesten waarborgen,
moesten
waarborgen, luiden: „Los
"Los
van Frankrijk",
Frankrijk", demokratie,
het
demokratie, naar het
voorbeeld van Engeland
voorbeeld
Engeland (wij
(wij zijn
zijn „de
"de
mouvance anglaise")
anglaise"),, Zwitserl
Zwitserland
and en
Verenigde Staten;
Staten; decentralisatie,
decentralisatie,
de Verenigde
afkeer
van bureaucratie
bureaucratie en
en permapermaafkeer van
nent
leger. Vooral
Vooral laat hij
hij ons
ons duiduinent leger.
delijk
de werkelijkheid
werkelijkheid vvan
delijk zien
zien dat de
an
België slechts een werkelijkheid isBelgiëschtnwrkjeids
binnen „1Europe
binnen
"I'Europe du Milieu"
Milieu" dat van
van
de
Noordzee tot
tot de
deMiddellandse
Middellandse zee
zee
de Noordzee
een „keten"
"keten" vormt vvan
op elkaar
elkaar afafan op
gestemde, vrijheidlievende
vrijheidlievende volkeren.
volkeren.
gestemde,
P. Ruys
Ruys
Lucien WAUTERS,
W AUTERS, De
De financiefinancieDr Lucien
ring
ring van de
de buitenlandse
buitenlandse handel
handel
door bankaccept.
bankaccept. EconomischEconomischdoor
soeiale Bibliotheek,
Bibliotheek, MonograMonograsociale
XXVII. --- Standaard-BoekStandaard-Boekphie XXVII.
handel, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949, 292
292
handel,
pp., Fr. 260.
260.
pp.,
acceptcrediet —
- dat
dat van
van overoverHet acceptcrediet
groot belang
belang is
is voor
voor een
een vlotte
vlotte ontontwikkeling
wikkeling van
van de
de buitenlandse
buitenlandse hanhandel —
- had
had zich
zich voor
voor 1914
1914 in
in België
België
del
voordelig ontwikkeld
de AntAntvoordelig
ontwikkelden
en de
werpse acceptenmarkt,
acceptenmarkt, met
met de
werpse
„fran
"francs
anversois", bracht
bracht het zelfs
zelfs
cs anversois",
tot wereldfaam.
wereldfaam. Tussen
Tussen de
de twee
twee
tot
oorlogen was
de toestand
toestand veel
veel minminoorlogen
was de
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der gunstig. Sedert de bevrijding
wordt opnieuw geijverd voor de ontwikkeling van het acceptcrediet tot
bevordering van uitvoer en ook van
invoer. De stuwkracht gaat uit vooral v an parastatale instellingen : de
Nationale Bank en het Herdiscontoen Waarborginstituut. Is de ingeslagen weg de beste ? Moet integendeel
niet gedeeltelijk van koers veranderd worden?
De schrijver biedt ons hier een uitgebreide en grondige studie aan
waarvan het eerste deel het acceptbedrijf in verband met de financiering van de buitenlandse handel uiteenzet en het tweede deel het acceptbedrijf in België als financieringsmiddel en element der credietstructuur.
Zijn conclusie, waartoe in zekere
zin deze studie leidt, is zeer beslist:
de sedert de bevrijding ingeslagen
weg is geenszins de goede omdat
ons niet brengt tot „een onafhankelijke acceptenmarkt met eigen
evenwicht". Expansie van de beleggersmarkt is geboden. Welnu deze
wordt tegenwoordig feitelijk geremd.
Het werk van Dr Wauters is niet
bestemd voor de leek in het financiewezen; de deskundigen zullen het
echter met belangstelling lezen omdat het een heldere en oorspronkelijke kijk geeft op een voor ons enigermate nieuwe en hoogst belangrijke aangelegenheid en bescheiden
maar beslist richting gevend optreedt.
K. du Bois
Problemen van maatschappelijk
werk. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
(1899-1949) van de School voor
Maatschappelijk Werk, Pieter de
Hooghstraat 78, Amsterdam.
J. Muusses, Purmerend, 1949, 408
pp., geb. f 12,50.

-
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dat besteed is aan algemene vraagstukken en een bijzonder deel, dat
problemen op verschillende vakgebieden bespreekt. In het algemeen deel
worden behandeld de organisatie van
het maatschappelijk werk, het casework als methode in het tschappelijk werk, het sociaal groepswerk
in de Verenigde Staten, de psychologie v an de maatschappelijke werker
en de verhouding tussen de scholen
voor maatschappelijk werk en de
praktijk. In het bijzonder deel vindt
men o.a. bijdragen over kinderbescherming, medisch-opvoedkundige
bureaux, reclassering, jeugdwerk,
m aatschappelijk werk in het bedrijf,
sociaal woningbeheer, maatschappelijk werk ten plattelande, gemeentelijke sociale diensten, gezinszorg en
zorg voor ouden v an dagen. Inderdaad een reeks van actuele problemen.
De waarde van het boek achten wij
vooral gelegen in de beschrijving van
de problemen zelf. In dat opzicht bevat het boek veel lezenswaardigs.
Het geeft een inzicht in een aantal
van de vele en velerlei vraagstukken,
welke zich bij het huidige maatschappelijke werk voordoen.
De oplossingen echter, die gesuggereerd worden, zal men niet steeds
kunnen onderschrijven, in verband
met de beginselen, die men aan het
maatschappelijk werk ten grondslag
moet leggen, de achtergrond, waartegen men de problemen moet bezien.
Zo zal men b.v. ten aanzien van het
social case-work, dat als methode van
maatschappelijk werk de laatste jaren zozeer in de belangstelling staat,
voorzichtigheid moeten betrachten.
De maatschappelijk werkers en andere deskundigen, voor wie het boek
bestemd is, dienen de gegeven oplossingen daarom critisch te bezien en
zelf op de besproken problemen door
te denken.

Barbara WARD, West Europa in het
Nauw. -- H. P. Leopolds, 's-Gravenhage, 1949, 266 pp., f 6,- en
f 7,50.
-

Dit gedenkboek, waarvoor 18
schrijvers een bijdrage leverden, heeft
ten doel actuele problemen van het
maatschappelijk werk te bespreken.
D aa rbij is als uitgangspunt genomen,
dat e rn aar moest worden gestreefd
niet alleen de problemen zelf, maar
zo mogelijk ook een suggestie over
de wijze v an aanpakken en oplossen
daarv an aan te geven.
Het boek bevat een algemeen deel,

Op het gebied, waarop zich dit boek
beweegt, is Barbara Ward zonder tegenspraak een erkende autoriteit. Als
vaste medewerkster a an het economisch weekblad „Economist" heeft zij
haar naam al l an g gevestigd.
In dit werk toetst zij helder en
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de verwarring,
verwarring, waarin
waarin WestWest..
leesbaar de
Europa geraakt is.
is. Zij
Zij grijpt
grijpt ver
ver gegeEuropa
noeg terug
terug om
om in
in het
hetverleden
verleden de
de
noeg
kiemen aan te
te wijzen,
wijzen, waaraan
waaraan deze
deze
kiemen
chaos ontsproten
ontsproten is.
In het
het belang
belang
chaos
is. In
de beschaving
beschaving der
der wereld
wereld moet
moet
van de
West-Europa, dat
een groots
groots
West-Europa,
dat zulk
zulk een
verleden heeft,
op de
de been
beenworden
worden
verleden
heeft, op
Amerika isis daarvoor
daarvoor het
het
geholpen en Amerika
aangewezen land.
V. St.
St. van
van
aangewezen
land. Hoe
Hoe de
de V.
lieverlede tot
dit inzicht
inzicht zijn
zijn gekogekolieverlede
tot dit
door het initiatief
initiatief van
van minisminismen en door
ter Marshall
Marshall tot
tot werkdadige
werkdadige hulp
hulp
ter
overgegaan,
zet de
de schrijfster
schrijfster in
in het
het
overgega
an , zet
tweede hoofdstuk
hoofdstuk uiteen.
uiteen. Met
Met aanaantweede
drang pleit
pleit zij
zij voor
voor de
detotstandkototstandkodrang
van de
de „Westerse
"Westerse Unie"
Unie" want,
want,
ming van
indien deze
bestaat, zal ook
ook het
het
indien
deze niet
niet bestaat,
Marshall-plan tevergeefs zijn.
zijn. DaarDaarMarshall-plan
moeten de
de West-Europese
West-Europese Staten,
Staten,
om moeten
zonder v
van
te voren
voren te
te veel
veel op
op
zonder
an te
lijntjes te
zetten, de
de sprong
sprong in
in het
het
lijntjes
te zetten,
duister wagen en
en risico's
risico's durven
durven neneduister
men. Wanneer
Wanneer zij alvast
alvast economisch
economisch
men.
verenigd zijn,
kan de
de politieke
politieke eeneenverenigd
zijn, kan
de duur
duur niet
nietuitblijven.
uitblijven.
heid op de
Deze stellingen
stellingen worden
worden door
door de
de
Deze
deskundige
schrijfster bevattelijk
bevattelijk en
en
deskundige schrijfster
onderhoudend
minder overoveronderhoudenden
en niet
niet minder
tuigend verdedigd.
verdedigd.
De vertaler, Richard
Richard Roegholt,
Roegholt, ververdient
voor de
de wijze,
wijze, waarop
waarop hij
hij
dient lof voor

Nederlandse versie
stand
deze
versie tot stand
deze Nederlandse
gebracht.
heeft gebracht.
K.
K. J.
:J. D.
D.
Prof.
Prof. Kan.
Kan. S.
S. PHILIPS,
PHILIPS, Katho
Katholieke
lieke
Vlaamse Beweging
Beweging en
en popoActie, Vlaamse
- De
DeVlaamse
VlaamseDrukkerij,
Drukkerij,
litiek. —
Leuven, 1949,
pp., Fr.
Fr. 12.
12.
Leuven,
1949, 47
47 pp.,
Vanuit
Vanuit het standpunt
standpunt der
der KathoKatholieke Actie,
Actie, beschouwt
beschouwt de
de auteur
auteur de
de
Vlaamse
Vlaamse Beweging
Beweging en
en de
de politiek:
politiek:
beide moeten door het katholicismebeidmotnrhkalicsme
doordesemd
wordenen
en als
doordesemd worden
als ververnieuwd.
nieuwd. Voor
Voor de
de Vlaamse
Vlaamse BeweBeweging
ging wordt,
wordt, binnen
binnen de
de loyaal
loyaal aanaanvaarde Belgische
Belgische staat, een
een vrij
vrij zelfzelfvaarde
standig
standig cultureel
cultureel programma
programma voorvoorgesteld, terwijl
terwijl ook met
met de
de repressie
repressie
gesteld,
wordt afgerekend.
afgerekend. De
politiek van
van
wordt
De politiek
haar kant, zoveel
zoveel de
de binnenl
binnenlandse
an dse als
de
rn ationale, mag
mag niet
de inte
internationale,
niet buiten
buiten
de
de horizon
horizon der
der katholieken
katholieken liggen;
liggen;
zij
zij weze
weze een
eengezond-demokratische
gezond-demokratische
politiek, de veilige
veilige middenweg
middenweg tussen
tussen
steriel nonconformisme
nonconformisme en
en drukkend
drukkend
etatisme
etatisme.. ....
.. Voor
Voor de
dekatholieke
katholieke
Vlamingen isis er
dan, meent
meent de
de
Vlamingen
er dan,
auteur, in
in het
auteur,
het openbaar
openbaar leven
leven veel
veel
recht te zetten,
recht
zetten, veel
veelteteverhinderen,
verhinderen,
veel te
te veroveren
veroveren en veel
veel te
te stichten.
stichten.
Em. Janssen
Em.
:Janssen

ROMANS
RO MANS
Rob.
STERKENBURGH, Het
kruis
Rob. STERKENBURGH,
Het kruis
langs
de weg.
weg. —
- Triomfreeks.
Triomfreeks.
langs de
:J.
van Tuyl,
Tuyl,Amersfoort-AntAmersfoort-AntJ. van
werpen, 1949, 287 pp., kunstledekunstlederen
band Fr.
Fr. 110,
110, bij
bij inschrijinschrijren band
ving
(6 delen)
delen) Fr.
Fr. 55
55 per
per deel.
deel.
ving (6
De Triomfreeks
Triomfreeks wil
romans op
op de
de
wil romans
markt
brengen „die
"die een
een gezonde
gezonde
markt brengen
geest
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boek. Mogen we niet méér verwachten ?
Em. Janssen
Arthur VAN SCHENDEL. De wereld een dansfeest. — J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1949, 7de
druk, 188 pp., geb. f 5,90.
Zeker een der merkwaardigste boeken van Van Schendel. Deze zevende
druk bewijst hoe geliefd dit werk is.
En terecht. Een boek dat telkens
„verrast door de grote mensenkennis", door een zeer fijne humor en een
rijke fantasie. 't Is moeilijk uit te maken welke der verhalen het beste is,
doch zeker mag het eerste tot een der
bestgeslaagde gerekend worden. Een
der „blijvende" werken van deze fijnzinnige schrijver. De uitgave is keurig verzorgd.
Joh. Heesterbeek
G. K. CHESTERTON, De Krankzinnige Rechter. — Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1949, 189 pp., geb.
f 5,90.
R. H. BENSON, De Vorst dezer Wereld. — Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1949, herz. druk, 315 pp.,
geb. f 6,90.
Het Nederlands Boekhuis te Tilburg bezorgde een nieuwe smaakvolle
uitgave van twee oudere werken,
welker titels boven worden vermeld.
Zowel Chesterton als R. H. Benson
zijn overbekend in Katholiek Nederland en beide werken behoeven nauwelijks een aanbeveling. Chestertons
roman is een humoristische charge
en Bensons verhaal is een toekomstcharge; beide zijn het staaltjes van
Engelse fantasie.
J. v. H.
Kate O'BRIEN, Het Land van Beloften. Vert. door Dick Ouwendijk.
— P. Brand, Bussum, 1949, 309
pp., geb. f 7,90.
De Ierse schrijfster kiest hier tot
thema van haar roman een „deftige"
meisjeskostschool met zowel de zusters, die ze leiden, als de leerlingen
die ze bevolken. Het is een meesterlijk boek, zeer fijnzinnig en levendig
beschreven. Geen lezer, stel ik mij
voor, zal het boek onbevredigd of teleurgesteld uit handen leggen. De
auteur neemt geen blad voor de mond
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en idealiseert niets, noch de nonnen
noch de kinderen. Elk tafereel is vol
leven en naar de natuur. De overste
is met ongewone fijnheid en menskundigheid beschreven zoals ook een
der meisjes die bijzondere aandacht
ondervindt. Dit is noch realisme noch
idealisme, maar eenvoudig de wijze
waarop een schijfster van groot talent de dingen ziet en weergeeft.
Een bijzonder mooi en goed werk.
J. v. H.
Stefan ANDRES, Ridders der Gerechtigheid. Roman. Vert. door
Mr A. Mertens. — De Fontein,
Utrecht, 1949, 302 pp., f 5,90.
Wie van boeken met ruggegraat
houdt leze Ridders der Gerechtigheid. Het is geen liefdesverhaal, geen
levensgeschiedenis, maar het verhaalt in markante en gespierde taal
een even markante en gespierde episode uit de overgang van oorlog naar
vrede te Napels in 1944. Een oude
prins, een jong student, plus nog een
jongeman zijn de hoofdfiguren dezer
episode en de schrijver weet met
ongewoon evocatief vermogen deze
mensen met hun omgeving tot leven
te wekken. De prins sterft een heroieke dood, de jongeman wordt rover
(wij zijn in Italië) en de student verwerkt dit alles met een jong idealisme. De schrijver is katholiek, maar
spaart zijn kritiek aan catholica niet.
Een boek van standing en formaat,
maar voor de ware liefhebbers, niet
voor iedereen.
J. v. H.
Stefan ANDRES, Het Mes der Barmhartigheid. Vert. door J. von
Wattenwyl-de Gruyter. — De
Fontein, Utrecht, 1949, 126 pp.,
f3,90.
Dit is een voortreffelijke novelle
zowel naar de vorm als naar de inhoud, beantwoordend aan wat een
goede novelle vereist, namelijk een
treffende, enigszins verbijsterende gebeurtenis op treffende wijze beschreven. Hier zijn de gebeurtenissen opgevoerd tot het bijna geforceerde, onwaarschijnlijke, wat aan de natuurlijkheid enigszins afbreuk kan doen.
Wie zulk een novelle kan schrijven,
bezit een talent dat boven de middelmaat uitgaat.
J. v. H.
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kelijke scepticisme van de Italiaan
ontdekt. Boeiend en persoonlijk geschreven, vol belevingen die op honderd verschillende wijzen de mentaliteit van dit volk doen aanvoelen, zal
dit boek een uitstekende voorbereiding zijn voor al wie bij het H. Jaar
aan een reis naar Rome denkt, al
blijven hem hier de archaeologische
Baedeker-inlichtingen bespaard. De
vergelijking tussen het land v an de
Duce en dat v an de huidige democratie belooft daarbij heel wat ver-
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rassingen. Menigeen zal ook de
Franciskaanse vrijheid benijden,
waarmee onze reizigers, zonder kommer om tijd of programma, rustig
van klooster tot klooster konden
trekken.
Lannoo zorgde voor een keurige
uitgave, die het lezen van dit l ange
verhaal tot een genot maakt, terwijl
de goede fotograaf P. Longinus De
Munter, een overvloedige en oorspronkelijke illustratie meebracht.
A. Deblaere

VARIA
Dr W. H. NAGEL, De Criminaliteit
van Oss. -- Daamen's Uitgeversmij., 's Gravenhage, 1949, 427
blz., f 11 en f 12,50.
Het boek van H. v an Rooy over de
misdadigheid van Nijmegen en omstreken had ik bijna uit, toen ik bovenstaand werk Van W. Nagel ontving. Hebben beiden zeer wetenschappelijk werk geleverd, menigeen
zal met meer belangstelling de studie van Nagel lezen, omdat Oss buitengewoon berucht is geweest en de
schrijver de misdadigers en talrijke
hunner euveldaden uitvoerig beschrijft, wat wij bij van Rooy missen.
Over en naar aanleiding van Nagels uitvoerige studie valt veel te
zeggen. Heeft van Rooy veel aandacht moeten besteden aan de zedenmisdrijven, de bende van Oss heeft
zich slechts zelden aan openbare
schennis der eerbaarheid schuldig gemaakt, zodat de schrijver die enkele
gevallen niet behoefde op te nemen
(35) , hoewel velen van het Osse
schuim geen eerbied voor het huwelijk en de kuisheid hadden. Ook hadden zij over het algemeen grote gezinnen en scheen vruchtafdrijving
door hen niet te worden toegepast.
Hun misdrijven waren van economische en aggressieve aard, waarvoor
zij meermalen zeer mild gestraft
werden (177 en 411) . Waarom sommige misdrijven niet berecht zijn,
vertelt de schrijver ons niet (265) .
Zeer bevreemdend vind ik bovendien
de rechterlijke uitspraken in de zaakHornikx: de eis was acht jaar wegens doodslag, maar de rechtbank
sprak hem vrij (50, 240 en 383) . M.i.
blijken de rechters vaak het leven
der misdadigers slechts op papier te

kennen, maar geenszins het werkelijke leven; zij staan soms buiten de
maatschappij.
Al is er geen Gerrit de Stotteraar,
die al meer dan zestig inbraken op
zijn geweten heeft, onder de Osse misdadigers : dieven, inbrekers enz. die
voortdurend gegrepen en in de gevangenis niet heropgevoed worden,
zijn er genoeg onder hen (169, 173,
179, 181, 184 enz.) . Tegenover zulke
personen past m.i. maar één middel,
te weten de onbepaalde straf, wat ik
al meermalen betoogd heb. o.a. in
De Vrees voor het Kind (108 111) ,
welke straf onze rechter, gebonden
door een achterlijke wetgeving, echter niet kan opleggen. Een deskundige als wijlen Prof. Mr B. M. Taverne, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Strafrecht, kon mijn mening hierover niet afkeuren (dl. 45,
1935, 253) . Tot mijn vreugde is ook
Dr Nagel een voorstander v an de
straf van onbepaalde duur, op te leggen aan misdadigers, die in de vakliteratuur recidivisten heten (401) .
Zij moeten dan in de gevangenis terdege geleid en heropgevoed worden,
zodat zij wederom meester over hun
eens geheel verzwakte wil zijn; zij
moeten bewijzen dat zij waarachtig
berouw over hun misdaden hebben.
Al weet ik niet tot welk Kerkgenootschap Dr Nagel behoort, hij is
zeker een gelovig christen en eist ook
dat de misdadiger berouw heeft
(399) . Maar wat is berouw ? vraagt
hij. Hier raken wij een netelige kwestie, door de schrijver niet voldoende
uiteengezet. Hebben wij met gelovige
misdadigers te maken, dan moeten
zij het betreuren dat zij de wet overtreden en God beledigd hebben, dat
zij dus zwaar gezondigd hebben,
-

560

BOEKBESPREKING

voornemen
waaruit hun ernstig voo
rn emen volgt
nimmer
misdaden te
te zullen
zullen
nimmer meer
meer tot misdaden
overgaan.
niet
overgaan. Schuldbesef
Schuldbesef alleen
alleen is
is niet
voldoende.
die Osse
Osse
voldoende.Welnu,
Welnu,bij
bij al
al die
misdadigers kon
slechts twee
twee
misdadigers
kon ik
ik er slechts
vinden, die waarachtig
waarachtig berouw
berouw hadhadvinden,
den. Zij
Zij waren
waren allen
allen Katholiek
Katholiek en
en
den.
toch
vervulden slechts
van hen
hen
toch vervulden
slechts twee van
hun
kerkelijke plichten
de gevangevanhun kerkelijke
plichten in de
genis.
Hoe voorbeeldig
voorbeeldig de
de anderen
anderen
genis. Hoe
zich ook
ook in de gev
gevangenis
gedroegen,
an genis gedroegen,
waarachtig berouw
bij hen
hen
waarachtig
berouw kan
kan ik bij
niet aannemen,
aannemen, omdat
zich niet
niet
niet
omdat zij
zij zich
God verzoenden.
verzoenden. Waarom
Waarom keerkeermet God
den
zij niet
niet tot
totGod
Godterug
terug?
Omdat
den zij
? Omdat
de
de straf
straf hen
hen niet
nietheropvoedde,
heropvoedde, wat
wat
m.i. naast de vergelding
vergelding het doel
doel vvan
m.i.
an
de straf moet zijn. Deze heropvoedingdestrafmozijn.Dhepvdg
een uiterst
uiterst moeilijke
moeilijke taak.
taak. Men
Men
nu is een
moet door
door en door
door psychologisch
psychologisch gegeschoold
men het
het greintje
greintje
schoold zijn,
zijn, wil
wil men
goed, dat
zelfs nog
nog in
in de
dezwaarste
zwaarste
goed,
dat zelfs
misdadiger sluimert,
ontdekken en
en
misdadiger
sluimert, ontdekken
ontwikkeling brengen.
brengen. En
En dit
dit kan
kan
tot ontwikkeling
lang
niet iedere
iedere geestelijke,
geestelijke, hoe
hoe gegelang niet
leerd
lang niet
niet iedere
iedere gegeleerd hij
hij ook
ook is,
is, lang
vangenisbewaarder en
gevangenisvangenisbewaarder
en gevangenisonderwijzer,
voorbeeldig zij
zij ook
ook
onderwijzer, hoe
hoe voorbeeldig
leven.
Nog
veel valt
valt er
er te
te zeggen
zeggen over
over
Nog veel
het
mooie boek
boek b.v.
b.V. over
over de
de ooroorhet mooie
sprong
der Osse
Osse misdadigheid.
misdadigheid. TeTesprong der
recht hecht
hecht schrijver
schrijver geen
geen waarde
waarde
recht
aan de theorie,
theorie, dat
dat de
de Ossenaren
Ossenaren vvan
an
zigeuners afstammen (405). Ik ge-zigeunrsaftm(405).Ikgeloof
evenmin dat
de nood
nood -- tenzij
tenzij
loof evenmin
dat de
in zeer zeldzame
zeldzame gevallen
tot mismisgevallen --- tot
daad
leidt, maar
maar hecht
hecht de
de meeste
meeste
daad leidt,
waarde aan de
de mening,
mening, dat
dat verwaarverwaarwaarde
loosde
opvoeding, gebrek
godsloosde opvoeding,
gebrek aan godsdienstzin
de grote w
wanorde
an orde in
in het
dienstzin en
en de
gezinsleven
oorzaken zijn
zijn vvan
de
gezinsleven de oorzaken
an de
misdadigheid. Als knaap
knaap begonbegonOsse misdadigheid.
nen sommigen
sommigen reeds
stelen en
en als
als
nen
reeds te
te stelen
grote kinderen
kinderen maakten
maakten zij
zij het
het bonbonter en
en kwamen
kwamen zij
zij in de
de gev
gevangenis
ter
an genis
(321, 344,
344, 365,
365, 367)
367).. In plaats
plaats
terecht (321,
van de
de platen
platen had
had ik
ik liever
lieverpersonenpersonenen zaakregisters
zaakregisters gehad.
gehad. Jammer,
Jammer, dat
dat
ontbreken.
die ontbreken.
Tenslotte een
een algemene
algemene opmerking.
opmerking.
Vele
geleerden schijnen
schijnen hoe
Vele geleerden
hoe llanger
an ger
hoe meer
meer geen
geenwetenschappelijke
wetenschappelijke
hoe
boeken te kunnen
kunnen schrijven,
schrijven, of
of zij
zij
boeken
moeten volop
volop vreemde
vreemde woorden
woorden bebemoeten
zigen inplaats
inplaats van
van Nederlandse.
Nederlandse. Bij
Bij
zigen
van Rooy
Rooy krioelt
krioelt het
het van
vanvreemde
vreemde
van
woorden, bij
is het
hetminder.
minder.
woorden,
bij Nagel
Nagel is

Misdadigheid, zuivering,
zuivering, opruiming,
opruiming,
Misdadigheid,
onderzoek, middel,
beslag
onderzoek,
middel, aard,
aard, in
in beslag
nemen enz.
enz. schijnen
schijnen bij
bij de
de rechtsgerechtsgenemen
leerden
ban te
te zijn.
zijn. OpsporingsOpsporingsleerden in de ban
ambtenaren als marechaussee,
marechaussee, polipoliambtenaren
plattelandsburgemeesters, die de
de
tie, plattelandsburgemeesters,
studies
over misdadigheid
misdadigheid vooral
vooral
studies over
moeten lezen en herlezen,
herlezen, zullen ze al
al
spoedig
hun boekenrek
boekenrek plaatsen,
plaatsen,
spoedig op hun
omdat zij
zij ze niet
omdat
niet versta
verstaan
door de
de
an door
vreemde woorden.
woorden.
Taalkundigen
een
Taalkundigen mogen
mogen wel
wel eens een
actie gaan
gaan beginnen
beginnen onder
onder de
de rechtsrechtsgeleerden,
opdat zij
zij Nederlandse
Nederlandse
geleerden, opdat
woorden
schrijven, en onder
onder de
de
woorden gaan
ga an schrijven,
leden
de rechterlijke
rechterlijke macht,
macht, opopleden van de
dat
zij leesbare
leesbare dagvaardingen
dagvaardingen en
en
dat zij
vonnissen
afschuvonnissen opstellen.
opstellen. Zie
Zie het afschuwelijk
Nederlands in
in dagvaardingen
dagvaardingen
welijk Nederlands
bij Nagel
Nagel (390;
(390; vgl.
vgl. zijn
zijn oordeel
oordeel op
op
bij
blz. 401)
401)..
boek is
van
de reeks
reeks
Nagels boek
is nr
nr In
III v
an de
studies
over W
Wangedrag
Straf.
studies over
an gedrag en Straf.
Dit isisbehoorlijk
behoorlijk Nederlands.
Nederlands.
Mr
van
Deurne
Mr D.
D. v
an Deurne
TULIPPE, Omer,
Omer, Prof., Dr, Initiation
InitlatioD
àa lalagéographie
géographie humaine.
bumaine. -—
Sciences et
etlettres,
lettres,Luik,
Luik, 1949,
1949,
343 pp.
boek wil aan
aan de
de studenten
studenten voor
voor
Dit boek
het candidaatsexamen
candidaatsexamen aardrijkskunde
aardrijkskunde
een inzicht geven
geven in
in de
de grote
groteprobleproblemen van
van de
de sociale
sociale geographie
geographie en
en
men
tevens een inleiding
inleiding zijn
zijn tot dit
dit vak.
vak.
tevens
Schr.
bestudeert in
een zevental
zevental momoSchr. bestudeert
in een
nographieën
het milieu
nographieën het
milieu vvan
de voorvooran de
klimaattypen. In
In deze
deze studie
studie
naamste klimaattypen.
gaat hij
hij zeer logisch
logisch en
en didactisch
didactisch te
te
werk. Het
Het geografisch
geografisch milieu
milieu zowel
zowel
werk.
van lithologisch
lithologisch als
als van
van klimatoloklimatolovan
gisch
standpunt uit
komt eerst
eerst aan
aan
gisch standpunt
uit komt
de beurt,
beurt, daarna
en reacties
reacties
de
daarna de
de acties en
plant,
speciale
van pl
an t, dier en mens in dit speciale
kader.
vakwerk is dit
dit boek
boek zeer
zeer
kader. Als
Als vakwerk
bel
belangrijk
voor de
de belangstellenden
belangstellenden
an grijk voor
in
deze materie.
materie. Het
Het is
is helder
helder gegein deze
schreven,
liteschreven, compleet,
compleet, en
en de
de laatste literatuur
erin verwerkt.
verwerkt. En
En op
op de
de
ratuur is
is erin
eerste
plaats geeft
geeft het
het boek
boek aardaardeerste plaats
rijkskundig inzicht.
het werk
werk
rijkskundig
inzicht. Al lijkt het
meer
voor specialisten
specialisten toch
toch
meer geschikt voor
zal ieder
ieder die
die belangstelling
belangstelling voor
voor deze
deze
stof heeft
heeft er
er alles
alles in
invinden
vinden wat
wat hij
hij
nodig heeft. De
De typografische
typografische verzorverzorging
(kaarten etc)
etc) isisuitstekend.
uitstekend.
ging (kaarten
W. Talloen
W.
Talloen
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HET BEST INGELICHTE EN MEEST
HE T BE ST INGELICHTE EN MEEST
GELEZEN VLAAMS DAGBLAD
GELEZEN VLAAMS DAGBLAD

DE SCHOONSTE ILLUSTRATIE
DE SCHOONSTE ILLUSTRATIE

VOOR ALLE INLICHTINGEN
VOOR ALLE INLICHl INGEN :

NATIONALESTRAAT
48-52
ANTWERPEN
NATIONALESTRAAT
4852 - ANTWERPEN
TELEFOON 2279.50
(10 lijlijnen)
TELEFOON
79.50 <10
nen)

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
79e jaargang van S T LI D I E N— 17e jaargang van S T R EVEN

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE
Het bekende Protestantse tijdschrift „Wending,
Maandblad voor Evangelie en Cultuur" verscheen in de
aanvang van 1948 met een nummer, geheel gewijd aan
het Rooms-Katholicisme. Verschillende Protestantse
theologen hebben in dit nummer hun visie op de Katholieke Kerk en op de Katholieke wereldbeschouwing neergelegd. Het valt niet te ontkennen dat de in Protestantse
kringen nog altijd levende gedachten en gevoelens over
een zgn. „Rooms machtsstreven", in verschillende bijdragen min of meer uitgesproken, dit nummer van
„Wending" een bepaalde tendenz deden vertonen. In
het algemeen echter kon het initiatief van „Wending"
gezien worden als een bijdrage tot het „gesprek" tussen
hen die, gescheiden in Kerkelijke belijdenis, toch de
gemeenschappelijke naam van Christen dragen.
Op initiatief van Katholieke kringen besloot de Redactie van het Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, naar
aanleiding van de hierboven besproken publicatie een
extra-nummer, verschijnende dus buiten de gewone
maandafleveringen, uit te geven en daarin aan een reeks
vooraanstaande en gezaghebbende Katholieke . schrijvers
de gelegenheid te bieden, op de in „Wending" besproken
onderwerpen en problemen hun visie te geven. Op geen
enkele wijze lag het in de bedoeling dat deze publicatie
een polemisch karakter zou dragen. Integendeel: de bijdragen moesten een positieve uiteenzetting zijn van
Katholiek standpunt over de in „Wending" besproken en
aangeraakte onderwerpen.
Op een verzoek tot medewerking hebben belangrijke
Katholieke theologen, philosophen en publicisten, deskundigen op eigen gebied, bereidwillig gereageerd, zodat
dit extra-nummer van „Katholiek Cultureel Tijdschrift
Streven" in het voorjaar van 1950 zal verschijnen. Van

de schrijvers
de
schrijvers noemen
noemen wij:
wij: Prof.
]. Peters
Peters C.S.S.R.,
C.S.S.R ..
Prof. Dr J.
Prof. Dr
Dr P.
P. Schoonenbery
SchoonenbergS.J.,
S.] ..Dr
DrE.E.Brongersma,
Brongersma,Pater
Pater
JelsmaM.S.C.,
M.S.C., Dr
J.J. Jelsma
Dr J.
J. Witte
WitteS.J.,
S.] ..Mr
MrJ.J.Derks,
Derks, Prof.
Prof. Dr
W.
Asselbergs(Antoon
(Antoonvan
vanDuinkerken),
Duinkerken),DrDr
Terlin~
W. Asselbergs
J. ]. Ter
lingen,
W.H.H.van
vandede
Pol,
Bernard
Verhoeven,
gen, Prof.
Prof. Dr W.
Pol,
Bernard
Verhoeven,
e.a.
Het is misschien
op te merken
Het
misschien overbodig
overbodig op
merken dat
dat deze
deze
publicatie,
schrijvers, er
publicatie, gezien
gezien onderwerpen
onderwerpen en
en schrijvers,
er een isis
van blijvende waarde,.
waarde.
.

Mededelingen aangaande prijs
prijs van het
het extra
extra nummer
nummer
en
plaats van
van bestelling
bestelling volgen
volgen in
in het
hetnummer
nummer van
van
en plaats
Maart 1950.
Maart

WENST U BOEKEN
BOEKEN TE
TE VERKOPEN?
VERKOPEN~
WENST
Wij kopen
kopen bibliotheken
bi_liotheken van
van elke
elkeaard,
aard,
alsook
afzonderlijke
Wij
alsook
afzonderlijke
waardevolle werken
werkenover
overGeschiedenis,
Geschiedenis,Folklore,
Folklore,Kunst,
Kunst,
Taalwaardevolle
Taalen en
Letterkunde en
en Wetenschap,
Wetenschap,vroegere
vroegereuitgaven,
uitgaven,enz.
enz.(Geen
(Geen
schoolLetterkunde
schoolofontsvanningslectuur).
ontsDanningslectuurJ.Wij
Wijzijn
zijn
gaarne
baeld
huize
boeken of
gaarne
&rerd
ten ten
huize
schattingen tetedoen
doenzonder
zonder
enige
verplichting
voor
de verzoekers.
schattingen
enige
verplichting
voor
de verzoekers.
N.V.
N.V.

STANDAARD-BOEKHANDEL
STANDAARD-BOEKHANDEL

57,
57, HUiDEVETTERSTRAAT,
HUlDEVETTERSTRAAT, ANTWERPEN
ANTWERPEN
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INGEZONDEN BIJ
BIJ DE REDACTIE
BOEKEN INGEZONDEN
NAARMOGELIJKHEID
MOGELIJKHEID
BESPREKING NAAR

AAFjES, Bertus.,
Bertus., De lyrische Schoolmeester.
Schoolmeester. —
- J.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
1949,
AAFJES,
pp., geb. f13,90.
46 pp.,
3,90.
of Glory.
BEEVERS, John.,
john., Storm
Storm of
G1ory. St Thérèst
Thérès-e of
of Lisieux.
Lisieux. —
- Sheed
Sheed and
and Ward,
Ward,
BEEVERS,
.
1949, VIII
232 pp., Fr.
Fr. 95.
95.
Londen, 1949,
VIII --:— 232
K., Geloofsrechtvaardiging.
Geloofsrechtvaardiging. —
- 't Groeit, Antwerpen; H.
H. Nelissen,
Nelissen, BiltBERQUIN, K.,
1949, 167 pp.,
pp., f14,25.
hoven; 1949,
4,25.
BOASSON, M.
J. J.,
j., De bestemming
bestemming van de mens. •Philosophische
·Philosophische Bibliotheek.
Bibliotheek. —
BOASSON,
M. J.
W. de
de'Haan,
Haan, Utrecht;
Utrecht; Standaard-Boekhandel,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949, 239
239 pp.
pp .
W.
235.
. Fr 235.
BOCK, Eug. De.,
De., De Nederlanden.
Nederlanden. 24 buitentekstplaten.
buitentekstplaten. —
- De
De Sikkel, Antwerpen,
BOCK,
1949, XV
240 en
en 280.
280.
1949,
XV -— 543
543 pp.,
pp., Fr. 240
BORDEWljK, F.,
F., Zwanenpolder, (Pyramide
(Pyramide zakromans). —
- De
De Driehoek, 's GraGraBORDEWIJK,
1.
venland; Mertens
Mertens en Stappaerts,
Stappaerts, Borgerhout,
Borgerhout, 1949,
1949, 192
192 pp.,
pp., f11.
venland;
BOUTIN, Pierre.,
Pierre., La Pierre.
Pierr~. Collection
Collectio'o „Les
"Les heures sombres".
sombres" . —
- Edition's
Edition's Renée
BOUTIN,
Lacoste, Parijs, 1949,
1949, 14
14 pp.
pp.
Lacoste,
Briefe des
desSir
SirThomas
ThomasMore,
More, Die.,
Die.,Band
Band9.9.Menschen
Menschender
derKirche
Kirche in
inzeugnis
zeugnisand
und
Brief
Urkunde.· Herausgegeben
Herausgegeben von
Barbara von
von Blarar.
Blarar. —
- Benziger
Benziger Verlag,
von Barbara
Urkunde.'
Einsiedefn, Köln,
10.60 en Fr.
Fr. 13.80
13.80
Einsiedel'n,
Köln,1949,
1949,224
224 pp.,
pp., Fr.
Fr. 10.60
van de
de H.
H. Gemma
Gemma Galgani,
Galgani, geran
gerangschikt
van aantekeningen
aa'otekeni'ngen voorzien
voorzien
gschikt en van
Brieven van
C.P. —
van het
het H.
H. Kruis. C.P.
- J.
j. H.
H. Gottmer,
Gottmer, Haarlem,
Haarlem, AntAntHyacintus van
door P. Hyacintus
1949, 362
362 pp.,
pp., geb. 18·
werpen, 1949,
f8
Kees van.,
van., Fontana
Fontana Marina.
Marina. —
- Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek, Amsterdam,
Amsterdam, AntAntBRUGGEN, Kees
- werpen,
werpen, 1949,
1949, 277
277 pp.
pp.
1950,
BRUYLANTS, Liane., Schimmen en bacchanten. -— Uitg. Libris, Antwerpen, 1950,
48 pp.
pp.
erausge
von
CLAUDEL,> Paut., Ausgewählte
Prosa,^ hheraui>gegeben
und eingeleitet
eingeleitet
vonA'ndrè
Andrè
A usgewáhlte Prosa,
g
b geben and
Blanchet. Ins
deutsch iibertragen
übertragen von
von Edwin
Edwin Maria
Maria Landau.
La'ndau. —
- BenzigerBenzigerBlanchet.
Ins deutsch
Zw. Fr.
Verlag, Einsiedel'n,
Einsiedefn, 1949,
Fr. 18.
18, geb. Zw.
Fr. 22,70,
22,70,
1949,384
384pp.,
pp.,ing.
ing.Zw
Zw Fr.
sk undige denkDANTZIG, Prof,
D. van.,
van., Blaisse
de betekenis der wi
wiSkundige
denk·
Blaisse Pascal en de
DANTZIG,
Prof. Or
Dr D.
wijze voor
voor de studie van
van de
de menselijke
menselijke samenleving.
samenleving. —
- P. Noordhoff,
Noordhoff,
wijze
Groningen,
1948, 37 pp.,
pp., 1f 1,25,
1,25.
Groningen, 1948,
Bibliotheca Alfonsiana,
DEVOS,
M., De zwarte kruistocht.
kruistocht. -— Bibliotheca
Alfonsiana, Leuven,
Leuven, 1950,
1950,
DEVOS, j.
J. M.,
pp,, Fr.
Fr. 20.
20.
26
26 pp
Sneeuwklokjes-reeks, 8.
8. -— 't't S'neeuwklokje,
E.
V., De
De prins
S'neeuwklokje, Gent,
Gent,
E. v. d. V.,
prins lacht ...... Sneeuwklokjes-reeks,
1949,
pp.
1949, 28
28 pp.
Amsterdam, 1949,
Em. Querido, Amsterdam,
EYK, Henriëtte va'n,
1949, 100
100 pp.,
pp.,
van, Van huis tot huis. -— Em,
geb. 14.90.
f 4.90.
2. Aufl.
FRANKL, Viktor, E., Der
Gott. 2.
Aufl. —
- Amandus-Edition,
Amandus-Edition, Wenen,
Der unbewusste Gott.
1948,
123 pp.
1948, 123
grands problèmes
Coll. „Les
FRONVILLE,
I'intelligence pas de
de salut. Colt.
"Les grand's
Hors de l'intelligence
FRONVILLE, Paul, Hors
Lacoste, Paris,
humains".
- Editions
Editions Renée Lacoste,
Paris, 1949,
1949, 222
222 pp.
pp.
humains". —
GEEREBAERT,
C.SS.R., Slagwoorden. —
- Bibliotheca Alfo'nsiana,
Alfo'nsiana, Leuven,
Leuven, 1950,
1950,
GEEREBAERT, V., C.SS.R.,
pp., Fr.
Fr. 50.
50.
330
330 pp.,
II. (1648-1751).
ram, DI
D1 11.
(1648-1751) .
GEYL,
Or P., Geschiedenis van
de Nederlandse s!am,
GEYL, Prof.
Prof. Dr
van de
uitg. —
1949, 454
454 pp.,
Herziene uitg.
- Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek, Amsterdam,
Am'sterdam, 1949,
pp., Fr.
Fr. 275.
275.
GRIFFIN,
first ...... —
- Sheed
Ward, Londen, 1949,
Sheed and Ward,
1949, X
X—
GRIFFIN, Cardinal, Seek
Seek ye first
pp., Fr.
Fr. 108.
108.
262
262 pp.,
Apostolische faculteiten
van., O.F.M.
GROESSEN, P.
Or Hubertus van.,
O.F.M, Cap.,
Cap., De Apostolische
faculteiten voor
voor
P. Dr
Roermond - Maaseik, 1949,
J. J.j. Romen en Zonen, Roermond
Missiegebieden.
Missiegebieden.-— J.
128
2,95.
128 pp., ff 2,95.
Zijn uitverkoren zielen. -— J.
GOVERS,
C. s.s.R., Woorden van
J. Roosenvan God tot Zijn
GOVERS, N.,
N., C.
1,10.
boom,
Heerlen, 1949,
1949, 117 pp., 1f 1,
I O.
boom, Heerlen,
Guido
Gezellenummer. Nummer 9 van Dietsche Warande en Belfort, November
Guido Gezellenummer.
1949.
pp" Fr.
Fr. 40.
40.
Antwerpen, 1949,
1949,513-616
513-616 pp.,
Standaard - Boekhandel, Antwerpen,
1949. -— N.V. Standaard-Boekha'odel,
HAERSOL
TE, Amoene
A. van Oorschot,
Oorschot,
en het harlekijntje. -— G,
G. A.
HAERSOLTE,
Amoene van, De komeet en
Amsterdam,
1949, 356
356 pp.,
pp., geb. f 6,90. \
Amsterdam, 1949,
Amsterdamse Boek
HELMAN,
Boek en
in de vulkaan. -— Amsterdamse
en Courant Mij,
HELMAN, Albert., Afdaling in
Amsterdam,
1949, 356
356 pp.,
pp., geb. f 6,90.
Amsterdam, 1949,

HOFWIJK, J.J. W., Rome roept. -- De Koepel, Nijmegen,
Nijmegen, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949, 251
251 pp.
pp.
H., O.M.Cap.,
O.M. Cap., KathoUsche
Schönil1gh, PaderPaderJONE, P. Dr H.,
JONE,
KatholischeMoraltheologie.
Moraltheologie.- - Ferd. Schbni'ngh,
1949, 13e
13e verm.
verm. druk, 690
pp., geb. D.
D. M.
M. 14.
14.
690 pp.,
born, 1949,
KerstoHicie in de
de Byzantijnse kerk,
kerk, Het., ingeleid
i'ngeleid en uit het Griek's
Grieks vertaald door
Kerstofficie
Verzend
Zr
645. VerzendZr Dr M.
M. Costanza
CostanzaC.
C.s.s.R.
s.s.R.- - Geert Groote Genootschap, nr 645.
huis Marië'nburg, 1949, 110 pp.
-huisMarë'nbg,194 0p.
1949, 47
47 pp.
hemel. -- F. G.
G. Kroo'nder,
Kroon der, Bussum, 1949,
pp.
LAST, Jef., In
In de zevende hemel.
LECOTE,
-Louis., Les légions belges-parisiennes
belges-parisiennes et
et autres
autres formations
formations de
de volontaires
LECOTE, -Louis.,
venues
France en
en 1830.
1830. Collection
Editions
beige. -- Editions
Collection d'histoire militaire beige.
venues de France
l'1'Avenir,
Avenir, Brussel, z.
z. j.,
j., 184
184 pp.
pp.
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Hei onmogelijk onderscheid

D

E erkende leiders van het goddeloos existentialisme en van de

Voortdurende Revolutie, M. Merleau-Ponty en J. P. Sartre,
hebben in een redactioneel artikel van het Januari-nummer van T em ps
Modernes hun afkeuring betuigd over het communistisch regime, zoals
het op dit ogenblik in Rusland is gevestigd. Zij funderen deze afkeuring op bepaalde gegevens over de dwangarbeid in de concentratiekampen van de U.S.S.R., waarover een heftig debat zich heeft ontwikkeld in de zittingen van 3, 4 en 5 Augustus 1949 van de Economische
en Sociale Raad van de U.N.O. Hier kwam aan het licht, dat er in
Rusland naast het rechterlijk apparaat een administratief repressiesysteem bestaat, in de handen van de staatspolitie (N.K.V.D.) ; dat een
Russische staatsburger kan gearresteerd worden, zonder dat enig bepaald misdrijf door de wet voorzien hem kan worden ten laste gelegd;
dat hij, ook vóór enige veroordeling, tot dwangarbeid kan verplicht
worden in een der menigvuldige werkkampen van het land; dat de
administratie van de kampen over eigen financiën beschikt, welke
voortkomen uit het door de dwangarbeiders gepresteerde werk, en dat
5% van de opbrengst aan de kampleiders wordt toegekend, om hun
ijver aan te wakkeren; dat de leiding van de kampen bij ontstentenis
van officiële ambtenaren wordt toevertrouwd aan gewone misdadigers,
met uitsluiting van politieke gevangenen; dat deze zgn. leiders door de
bevelhebbers van het kamp van wapens kunnen voorzien worden; met
één woord dat het officiële strafrecht in het communistische Rusland
een uitbuiting van de mens door de mens te zien geeft, die in de kapitalistische landen nauwelijks is aan te wijzen.
Daarbij komt, dat het aantal Sovjet-burgers, die in deze slavenkampen leven ontzettend groot is. Volgens officiële, gepubliceerde
cijfers werden bij gelegenheid van de voltooiing van de kanalen van de
Baltische tot de Witte Zee en van Moskou tot de Wolga 127.000
gevangenen vrij gelaten. Wanneer men overweegt, dat niet alle dwangarbeiders werden ontslagen, en dat het hier maar twee werkgelegenheden betreft; wanneer men verder bedenkt dat er uitgestrekte arbeidskampen bestaan, zoals de kampengroep van Karaganda in de woestijn
van Kazakh, die van Dalstroi in het Verre Oosten, de groep Pechora in
Noord-Europa, de groep van het Baikalmeer in Siberië, de groep Yagri
in de streek van Archangelsk en de groepen van Lapland, Novaya
Zemlya, Skhalin en Kamchatka, en de kampen van Novosibirsk en
36
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er geen enkel woord te vinden, dat niet gezond is, dat heden nog de
mensen van alle landen niet aanspreekt, dat geen licht werpt op hetgeen wij nu om ons heen zien gebeuren. En na zoveel scherpzinnigheid,
zoveel offers en zoveel inzicht de tien millioen soviet-gedeporteerden, de domheid van de censuur en de paniek van de zelfrechtvaardiging". Wat ons verwondert, is aan de ene kant zulk een gezond oordeel betreffende de reële toestanden in Sovjet-Rusland en aan de
andere kant de illusie, dat er tussen Marx en het huidige stalinisme
een reële breuk zou bestaan. Marx heeft zich natuurlijk niet kunnen
bezondigen aan de Stalinistische onderdrukking van de menselijke vrijheid. De gelegenheid werd hem daartoe niet geboden. Maar wat hij
schreef was van die aard, dat het niet anders kon verwezenl ijkt worden
dan in de stalinistische vormen van verdrukking. Marx droomde weliswaar van een wereld, waarin de uitbuiting van de mens door de mens
volledig zou zijn uitgeschakeld, waarin de mens zou verzoend zijn met
de wereld en met de evenmens. Hij voorspelde het geluk van de cornmunistische samenleving. Maar hij voorzag ook dat deze paradijsachr
tige periode zou worden voorafgegaan door de dictatuur van het proletariaat. „Wij zagen reeds boven, zo schrijft hij in het Kommunistisch
Manifest, dat de eerste stap in de arbeidersrevolutie, de verheffing van
het proletariaat tot heersende klasse, de verovering van de democratie
is. Het proletariaat zal zijn politieke macht gebruiken om de bourgeoisie
voor en na al het kapitaal af te nemen, al de productie-instrumenten in
de handen van het als heersende klasse georganiseerde proletariaat te
verenigen en de hoeveelheid productie-krachten zo snel mogelijk te
vermeerderen". Volgens de verklaringen zelf van het Russisch wetboek
van strafrecht bevindt de Sovjet-republiek zich nog in de socialistische
overgangsperiode. Het ideaal van de communistische samenleving is
nog niet bereikt. Wel werd de kapitalistische uitbuiting met wortel en
tak uitgeroeid, maar nog wordt de arbeidersstaat bedreigd, niet alleen
door de vreemde kapitalistische landen, maar ook van binnen uit door
de „onzekere elementen van de arbeidersklasse", die de snelle ontwikkeling van de productie-krachten in de weg staan. Het ligt dus voor de
hand, deze onzekere elementen door dwangarbeid te verplichten aan
die ontwikkeling mee te werken. Dit geschiedt het gemakkelijkst en het
voordeligst in werkkampen. Marx heeft deze werkkampen niet expliciet
voorzien; hij schetste alleen in grote lijnen de socialistische overgangsperiode. Maar had hij zelf zijn revolutionnaire visie moeten verwezenlijken, dan had hij zich door de interne logica van het systeem verplicht
gezien, één voor één dezelfde repressieve instellingen in het leven te
roepen als door Lenin en Stalin werden opgebouwd. Zou Marx zijn
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teruggeschrokken voor de consequenties van zijn theorie? Wij menen
van niet. Hij was zo bezeten van zijn communistisch gemeenschapsideaal, hij was zo „wetenschappelijk" zeker van de ontwikkeling der
geschiedenis, dat hij al die dwingelandij, al dit onmenselijk leed als een
geringe losprijs zou hebben beschouwd voor de uiteindelijke bevrijding
van de mens. Nooit zou hij toegegeven hebben, dat hij zich vergiste, dat
de gebruikte middelen erger waren dan de te bestrijden kwaal.
Daarom getuigt het van een verregaande naïviteit vanwege Merleau-Ponty en Sartre, wanneer zij menen Stalin te moeten veroordelen,
terwijl zij zonder enig argument Marx vrijpleiten. De verschrikkingen
van het Stalinisme zijn de bloedrode bloei van hetgeen Marx plantte.
Zij zijn het bewijs a posteriori van de intrinsieke onwaarheid van zijn
toekomstvoorspellingen. We kunnen aanvaarden, dat hij hartstochtelijk
de bevrijding van de arbeidersklasse heeft nagestreefd, maar het doel
en de middelen die hij aanwees waren loutere ideële constructies, die
toegepast op de realiteit tot catastrofen moesten leiden. Zijn fundamentele dwaling is, dat hij nooit de mens heeft gezien, zoals hij is, nl.
als een zelfstandig, zedelijk verantwoordelijk wezen, maar veeleer als
een speelbal van economische en historische krachten. Hij zag de
mensen als, omwille van de geschiedkundige ontwikkeling, gedoemd
om zich te verdelen in een uitbuitende en een uitgebuite klasse en dat
zij slechts door de vernietiging van de uitbuitende klasse aan alle uitbuiting een einde konden maken. In deze visie hebben de onderdrukking van de politieke tegenstander en de slavenarbeid hun preciese
plaats: in elke vrije mens die in deze historische mythe niet gelooft moet
zij een vijand zien, die geen recht van bestaan meer heeft, maar die
door dwangarbeid moet worden „heropgevoed" en in de richting van
de marxistische historische ontwikkeling gedwongen worden.
En de diepste grond van Marx' dwaling is de miskenning van deze
waarheid, dat de vrije mens zich ten slotte slechts vrij weet, wanneer hij
zich afhankelijk weet van God, de bron en de norm van zijn vrijheid.
Elke zogenaamde analyse van het menselijk gebeuren is een oppervlakkig en gevaarlijk spel, zolang ze niet doordringt tot de kern van het
menselijk bestaan, tot die essentiële band, die hem met God verbindt.
Stalin en Marx zijn tenslotte één door het atheïsme, dat aan de grondslag ligt van hun levensopvatting, en Merleau-Ponty en Sartre die in
Marx geen enkel woord vinden dat niet waar is, zouden logischerwijze
bij Stalin geen enkele daad kunnen ontdekken, die niet consequent is.
Men moet ze allebei aanvaarden of allebei verwerpen. Maar men kan
ze maar werkelijk verwerpen, wanneer men ook de kern van hun theorie
verwerpt, en dat is beider atheïsme. Dat willen Merleau-Ponty en
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Sartre niet. Marx kon volgens hen niet verantwoordelijk gesteld worden voor hetgeen hun eerlijk menselijk geweten kwetst. Hun morele
verontwaardiging is zo anti-marxistisch als het maar mogelijk is,
waarom zich verontwaardigen over hetgeen historisch is bepaald?
en konden ze verder doordenken, dan zouden ze weldra inzien dat het
onderscheid dat zij willen handhaven tussen Marx en Stalin onmogelijk
is: aan de vruchten kent men de boom.
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onveranderlijke elementen, die zij in zich draagt, en de menselijke
waarden, welke zij in steeds andere vormen en steeds nieuwe gedaanten bij haar activiteit ontmoet. Iedere nieuwe tijd, ieder nieuw volk, elke
nieuwe cultuur vraagt van de Kerk een antwoord op de telkens te
stellen vraag, welke positie zij zal innemen ten opzichte van de eigen
waarden, die dit volk, deze cultuur, deze tijd uit zich zelf bezitten; een
oplossing ook voor het steeds terugkerende probleem, op welke wijze
zij de eeuwigheidswaarden, die zij bezit en in zich draagt, in deze
omstandigheden, bij dit volk, in deze tijd het meest effectief tot de
mensen brengen kan.
Op grond van het feit immers, dat de Kerk krachtens haar roeping
de waarheid en het leven, dat zij bezit, tot de mensen heeft te brengen
en dat dit vanzelfsprekend zal moeten geschieden in vormen en op een
wijze, die deze mensen, deze tijd aanspreken, zal men van de ene kant
steeds een open oog moeten houden voor het dynamische, als ge wilt
evolutionistische element in Christus' Kerk, terwijl anderzijds de goddelijke waarden geen gevaar mogen lopen te worden aangetast.
Ten aanzien van de individuele christen kan dit probleem wellicht
geformuleerd worden in deze vorm: welke houding zal hij, juist als
christen, dus als mens levend in een andere, bovenaardse, goddelijke en
onveranderlijke wereld, dienen in te nemen tegenover de menselijke
waarden en vormen, die hij van nature bezit, of die hij zich door cul ltuur, ontwikkeling, omstandigheden van tijd, volk en plaats heeft eigen
gemaakt. Ook hij zal er steeds voor moeten waken, dat het goddelijke
in hem door het contact met menselijke waarden geen gevaar loopt.
Uiteraard zal het van allerlei factoren afhankelijk kunnen zijn, waar
bij dit zoeken naar een synthese van nu eenmaal verschillend geaarde
elementen het accent gelegd wordt. Men kan zich immers voorstellen,
dat b.v. tijdsomstandigheden, bepaalde misbruiken of excessen, maar
ook kwesties van aanleg, temperament e.d. bij bepaalde personen een
accentueren van één der beide kanten zal veroorzaken. Zelfs wanneer
men nog afziet van excessieve opvattingen, waarbij één der beide wezenstrekken, hetzij de goddelijk-blijvende, hetzij de menselijk--verander
lijke, wordt geraakt en dus de rechtgelovigheid inzake de Kerkleer in
het gedrang komt, blijven ook binnen de grenzen der orthodoxie
accentverschuivingen mogelijk. Het ligt echter voor de hand, dat het
leggen van een sterke nadruk op de onveranderlijke elementen van het
Christendom een andere levenshouding ten gevolge zal hebben dan een
beklemtoning van het menselijke, het veranderlijke, het dynamische in
de. Kerk.
In dit verband nu zouden we het integralisme, dat we hier dus niet
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beschouwen als een concrete dwaling maar als een in alle perioden van
de Kerkgeschiedenis voorkomende levenshouding, zeer algemeen en
voorlopig willen omschrijven als die levenshouding, die te weinig oog
heeft voor het dynamische en aan evolutie onderhevige aspect van de
Kerk, maar haar in haar geheel, dus niet slechts naar haar goddelijke
zijde, ziet als een integraal, een volkomen af, volmaakt systeem. Anders
geformuleerd: de levenshouding, welke de eigenschappen, die aan de
Kerk als goddelijke instelling toekomen, min of meer bewust ook toeschrijft aan de Kerk in haar menselijke vorm.
Wanneer we uit deze fundamentele levenshouding nu a priori, dus
zonder nog rekening te houden met historische feitelijkheden, enige
consequenties trachten af te leiden, dan kunnen we, meen ik, allereerst
wijzen op, wat ik zou willen noemen, een totalitaire opvatting van het
bovennatuurlijke: het is immers duidelijk, dat de integralistisch georiënteerde mens steeds grote moeite er mee zal hebben om aan de
natuurlijke, wisselende waarden en levensvormen een eigen plaats en
functie toe te kennen; bij zijn gerichtheid op het blijvende, het onveranderlijke in het Christendom zal hij maar moeilijk ontkomen aan de
neiging, de eigen betekenis van het natuurlijke te verwaarlozen en het
gehele menselijke leven enkel en alleen vanuit het bovennatuurlijke te
beoordelen.
Vandaar zal aan de integralistische levenshouding ook steeds een
zeker radicalisme eigen zijn: de min of meer exclusieve beklemtoning
van de onveranderlijke waarden zal vaak een minachting voor de
natuurlijke levensgebieden ten gevolge hebben.
Willen we evenwel, na deze voorlopige omschrijving, ons een duidelijker beeld vormen van deze levenshouding, dan zullen we ons niet
kunnen bepalen tot een aprioristische redenering, waarop wij haar
mogelijkheid baseren en waardoor we de uit haar volgende consequenties afleiden. Iedere mentaliteit, iedere levenshouding immers komt tot
uitdrukking in concrete feiten, in bepaalde situaties. Zo zal ook de
integralistische levenshouding in de verschillende feitelijkheden der
historie op een steeds andere wijze tot uitdrukking komen.
Ik stel me dan .00k voor thans te wijzen op enkele historische feiten,
waarin een integralistische levenshouding te bespeuren valt, om daaruit
duidelijker te kunnen afleiden, uit welke constituerende elementen zij is
opgebouwd. Aan de hand van deze historische phaenomena zal het dan
mogelijk zijn tot enige aspecten van een typologie van het integralisme
te geraken, en tevens de vraag te stellen, of ook in de momentele beleving van ons Christendom integralistische Lendenzen vallen te onderkennen.
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Het probleem van de synthese tussen de onveranderlijke en de aan
evolutie onderhevige elementen van het Christendom doet zich in alle
perioden van de Kerkgeschiedenis voor ten aanzien van de vorm,
waarin de christelijke leer wordt uiteengezet en voorgesteld. De goddelijke waarheden immers zullen moeten worden gevat in menselijke
begrippen, die in de eerste plaats verstaanbaar moeten zijn en zich dus
zullen moeten richten naar de omstandigheden en de ontwikkeling van
hen, die deze waarheden aanhoren; van de andere kant zullen deze
menselijke begripsvormen noodzakelijk de invloed ondergaan van de
gedachtenwereld waaruit ze zijn voortgekomen. Zo wordt de kerkelijke
prediking telkens gesteld voor de vraag, welke functie het profane
denken te vervullen heeft bij de vormgeving van de christelijke waarheid. Het is a priori duidelijk, dat men deze functie overschatten of
kleineren kan; m.a.w. dat men een antwoord op deze vraag kan zoeken
in modernistische of integralistische geest.
In de eerste eeuwen van het Christendom deed het hier bedoelde
probleem zich voor ten aanzien van de griekse wijsbegeerte. De Kerk
immers, geboren in joodse sfeer, trad voor het forum van de hellenistische wereld met een grotendeels in joodse vormen gevatte waarheid:
wat konden het griekse en het hellenistische denken bijdragen tot een
meer aangepaste formulering van de christelijke leer en tot een verdieping van het theologisch inzicht? Waren de door de heidense denkers gevormde begrippen bruikbaar, misschien zelfs waardevol, voor
een duidelijker weergave van de christelijke leerstellingen?
Neen, zei Tertulliaan, want wat is er voor gemeenschap tussen
Christus en Plato? Wat zou men voor goeds kunnen vinden bij deze
aartsvaders der ketterij, in deze winkel waar alle ketters hun specerijen
zoeken? De christelijke waarheid heeft, naar Tertulliaans mening, de
hulp van de griekse wijsbegeerte niet nodig, en met dit inzicht vertegenwoordigt Tertulliaan althans in theorie het integralisme van de
Oude Kerk, en neemt daarmede stelling tegenover de modernistische
richting van het Gnosticisme, maar evenzeer tegenover de gematigde
en later algemeen aanvaarde opvattingen van Justinus, Clemens van
Alexandrië, Origenes en de gehele Alexandrijnse school.
Lange tijd later, wanneer de griekse wijsbegeerte door een eeuwenlange beïnvloeding, eerst via Plato, daarna ook door middel van Aristoteles, haar stempel heeft gedrukt op de christelijke theologie, wordt
het probleem opnieuw gesteld, zij het in een andere nuance. Tot dan
toe immers zijn het vrijwel uitsluitend de griekse dialectici geweest, die
een bijdrage mochten leveren tot de formulering der christelijke waarheid: vanaf de 14e eeuw vraagt het humanisme toegang, ook voor de
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Concilie van Florence de laatste kans op een verzoening tussen Oost
en West deed teloorgaan, door aan de Armeniërs het volkomen vanuit
westerse geest geformuleerde Decretum voor te leggen.
Wanneer ik uit de hier zeer vluchtig weergegeven historische feitelijkheden een algemeen gezichtspunt zou moeten afleiden, dan zou het
dit kunnen zijn: de integralistische levenshouding manifesteert zich hier
in een vorm, die zich van conservatism e enkel door de motivering
onderscheidt. De integralistisch georiënteerde mens is op deze terreinen
conservatief: hij staat afwijzend tegenover een nieuwe formulering van
zijn geloofs-overtuiging, niet uit gemakzucht, ook niet uit een loutere
behoudsgezindheid, maar omdat hij aan de eenmaal aanvaarde en
traditie geworden formulering van de christelijke waarheid dezelfde
eigenschappen van onveranderlijkheid en onvoorwaardelijke geldigheid
toeschrijft als aan de inhoud van de christelijke leer zelf.
Men zou ditzelfde gegeven kunnen formuleren in deze zin: wanneer
Tertulliaan terugschrikt voor een formulering van de christelijke waarheden met behulp van de verworvenheden van het griekse denken;
wanneer de theologen uit de periode van de laat-scholastiek en het
humanisme afwijzend staan tegenover een vernieuwing van de theologische vormen en de kerkelijke prediking vanuit de antieke Oudheid;
en wanneer de romeinse prelaten en de Vaders van Florence maar
weinig begrip kunnen tonen voor de zeer eigen gedachtenwereld van
niet-westers gevormde volken, dan komt dit in laatste instantie voort
uit het feit, dat zij de vorm waarin de christelijke waarheid tengevolge
van een historische ontwikkeling in feite is vervat en die van niet meer
dan accidentele betekenis kan zijn het Christendom is voor alle'
tijden en voor alle volken — beschouwen als min of meer behorend tot
de essentie van de christelijke waarheid zelf.
En wat we hier zeiden van de vorm, waarin de christelijke leer wordt
voorgesteld, is evenzeer van toepassing op de gestalte, welke het christelijk leven, met name naar zijn religieuze en kerkelijke zijde, aanneemt.
Ofschoon het immers a priori duidelijk is, dat juist de vorm van godsdienst-beleving in sterke mate afhankelijk zal zijn van volksaard en
beschaving, en bovendien de Kerk talloze malen op vaak verbluffende
wijze heeft blijk gegeven van haar aanpassingsvermogen en psychologisch inzicht, door allerlei volksgebruiken en feesten in haar godsdienst-beleving een plaats te geven, staat het toch ook vast, dat in vele
gevallen aan deze eigen volksaard te weinig aandacht werd geschonken
en men te veel de nu eenmaal tot traditie geworden wijze van beleving
voor ieder normatief achtte. De chinese kwestie van Pater Ricci lijkt
hier overduidelijk.
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Wij menen dan ook na dit alles te kunnen vaststellen, dat de integralistische levenshouding, die we zo even globaal definieerden als de
streving om de eigenschappen, welke aan de Kerk als goddelijke instelling toekomen ook toe te schrijven aan de Kerk in haar menselijke
vorm, zich in de loop der eeuwen gemanifesteerd heeft in een overdreven waardering voor de bestaande vormen, waarin de christelijke
leer en het christel ij ke leven zijn gevat. juist immers omdat men eigen-

schappen, die aan de Kerk slechts kunnen worden toegekend, in zo
verre zij een goddelijk karakter heeft, toeschreef aan de Kerk in haar
geheel, miste men de grondslag, waarop men in de practijk van leer en
leven onderscheid kon maken tussen datgene wat essentieel en dus
blijvend is en datgene wat behoort tot de aan evolutie onderhevige
vorm en gestalte. Zo kan men zeggen, dat het integralisme zich kenmerkt door een verzwakking van het onderscheid tussen inhoud en
vorm, tussen wezenselementen en bijkomstigheden.
Wanmeer we nu dit gezichtspunt, een tekort aan onderscheidingsvermogen tussen inhoud en vorm, trachten toe te passen op het beeld
dat de theologie en het christelijke leven in onze tijd vertonen, dan zal
het niet moeilijk vallen ook thans integralistische tendenzen aan te
tonen. Ondanks het min of meer precaire karakter van dergelijke
onderwerpen, willen we enige summiere aanduidingen geven. Zelfs van
een streven naar volledigheid zal begrijpelijkerwijze geen sprake kunnen zijn.
Onze theologische handboeken, waaruit geheel de clerus zijn vorming put en die dus uiteindelijk ook de strekking en het karakter van
de prediking bepalen, staan nog geheel en al in het teken van de
scholastieke periode. De vorm, waarin de theologische waarheid tot
haar beoefenaren wordt gebracht, is die welke eeuwen geleden daaraan
gegeven werd. Bij alle waardering, die men hebben kan voor de prestaties van vroegere theologen, zal men moeten toegeven, dat er in onze
theologische werken een wel uitermate grote hoeveelheid ballast en
formalistische speculatie wordt aangetroffen, zodat onze theologie voor
een groot deel buiten de realiteit van het leven is komen te staan en het
theologisch apparaat voor de opbouw van een geestelijk leven vaak
onbruikbaar is geworden. Wanneer men een dieper doordringen in de
levende waarheid van het Christendom blijft zien als het eerste doel van
iedere theologische speculatie, dan kan men niet anders dan het ernstig
betreuren, dat de wetenschappelijke activiteit van vele onzer theologen
nog al te zeer gelijkt op die van de chirurg, zodat onze theologische
werken veelal geworden zijn tot een apparatuur van uiteengerafelde en
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tot een geheel verbondene begrippen. Dit geldt niet slechts van onze
strikte vak-literatuur, waarin dit tot op zekere hoogte onvermijdelijk zal
zijn; maar het geldt evenzeer van de meer uitvoerige uiteenzettingen
van onze geloofs- en zedenleer, die met name voor andersdenkenden
vaak afschrikwekkend zijn door hun volkomen nutteloos gedistingueer
en door het geheel en al zinloos uitvoerig behandelen van kwesties, die
niet voortkomen uit het geloofsgegeven zelf, maar enkel gesteld kunnen
worden vanuit het wijsgerig systeem, met behulp waarvan onze theologie is geformuleerd.
Het is uiteraard niet mogelijk in het bestek van een tijdschriftartikel
voorbeelden van dit alles te geven, maar wanneer men denkt aan de
traditionele behandeling van het tractaat der Eucharistie, aan dat van
de algemene Sacramenten-leer, aan de speculaties onzer moralisten
over de verplichtingen van de Zondagsrust, om over de sexuele moraal
nog maar te zwijgen, dan zal het begrijpelijk zijn, dat er in vele kringen
ernstig gestreefd wordt naar een vernieuwing van onze theologische
vormen.
Men zal hierbij in de eerste plaats weer meer oog moeten krijgen
voor datgene, wat Schriftuur en Kerkvaders, de eerste bronnen toch
van onze waarheid, ons in dit opzicht te bieden hebben, terwijl ook een
meer open verhouding tot de wijsbegeerte van onze dagen broodnodig
is. Er is op dit gebied veel groeiende, maar er werken op dit terrein ook
thans krachten, die we niet anders dan integralistisch kunnen noemen,
zodat Kardinaal Suhard in zijn vastenbrief van 1947 er nog op moest
wijzen, dat zelfs de Encycliek van Leo XIII over het Thomisme nog;
niet bewijst, dat Sint Thomas en het scholastieke denken de geopenbaarde waarheid hebben uitgeput en geëvenaard.
Men ontkomt ook thans nog niet aan de indruk, dat men in vele
kringen de momentele vorm onzer theologische speculatie en onzer
practische geloofsprediking, vrijwel geheel gebaseerd op de scholastieke
wijsbegeerte, al te zeer beschouwt als een essentieel bestanddeel van de
christelijke leer, zodat zij die eens als „ancilla'' haar diensten aan de
goddelijke waarheid bood thans vaak in de rechten schijnt te treden
van haar meesteres. En dat, terwijl men toch verwachten mag, gezien
de wereldvlucht welke de Kerk juist in onze dagen neemt, dat een
belichting van de christelijke waarheid vanuit andere, niet westerse
gedachtensferen in het, zij het misschien nog verre verschiet ligt.
De voor het integralisme karakteristieke verwaarlozing van het
onderscheid tussen vorm en inhoud kan men ook thans nog vaak, met
name in ons land, constateren ten aanzien van het christelijk leven.
Ook hier worden de vormen, waarin het katholieke leven zich op
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en onveranderlijke in het Christendom, er steeds grote moeite mee zal
hebben aan de natuurlijke levenswaarden een eigen functie en betekenis toe te kennen: een supernaturalisme ligt geheel in de lijn van een
integralistische levenshouding. Zo valt het dan ook te verwachten, dat
het probleem van de synthese tussen de onveranderlijke en de aan
evolutie onderhevige elementen in 's mensen leven zich in sterke mate
zal voordoen ten aanzien van de natuurl ij ke waarden, met name de
Staat, de cultuur en de menselijke vreugden en geneugten welke het
leven biedt. Laten we ook hier een ogenblik het woord aan de historie.
Ook de Middeleeuwen hebben hun strijd, gekend tussen Kerk en
Staat. In hoofdzaak zal deze strijd vaak gestreden zijn op het terrein
van de practijk, in verband met concrete en zeer bepaalde moeilijkheden
tussen beide machten; we herinneren slechts aan Bonifacius VIII en
zijn Unam Sanctam, aan Gregorius VII en Canossa. Het ligt evenwel
voor de hand, dat deze concrete wrijvingen aanleiding werden om ook
het probleem van de verhouding tussen Kerk en Staat theoretisch te
stellen. Men vroeg zich af, of de taak van de Staat, de zorg voor het
algemeen tijdelijk welzijn van zijn leden, een onafhankelijke was, of
dat ook aan de Kerk op dit terrein een taak, welke dan ook, moest
worden toegekend.
Onder de verschillende oplossingen, welke door het middeleeuwse
denken werden voorgesteld, vinden we er ook één, die we integralistisch zouden kunnen noemen: meerdere Augustijnse theologen, waaronder met name Augustinus Triumphus, waren van mening, dat aan de
Kerk, misschien beter gezegd aan de Paus, ook op het eigen werkterrein van de Staat een directe macht toekomt. Vanuit hun supernaturalistische opvatting vonden zij niet de weg om naast de zuiver
geestelijke macht van de Kerk aan de wereldlijke potestas van de Staat
een zekere zelfstandigheid toe te kennen.
Eenzelfde tendenz kunnen we waarnemen op het terrein van de
cultuurwaarden, die voor de Middeleeuwer kunnen worden samengevat in de philosophie, de artes liberales en de bonae litterae. Men
heeft het karakteristiek voor de middeleeuwse mentaliteit genoemd, dat
men deze cultuurwaarden steeds zag in een strikte afhankelijkheid van
de bovennatuurlijke bestemming van de mens, en haar slechts een
functie toekende ten opzichte van dit bovennatuurlijke: de wijsbegeerte,
voor zo ver haar tenminste een eigen domein werd toegewezen, stelde
haar problemen uitsluitend in verband met de speculaties over de
bovennatuurlijke waarheid; de kunst was uitgesproken religieus georiënteerd, en de waarde der bonae litterae, zo men deze al erkende,
werd geheel en al herleid tot haar dienende functie ten opzichte der
37
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„In den Beginne”
door J. VAN HEUGTEN S.J.

LK nieuw gedicht van Bertus Aafjes pleegt luide weerklank in het
land te vinden, sinds zijn „Voetreis naar Rome" voor enkele jaren
zo'n ongewoon succes beleefde. Zijn laatste grote gedicht „In den
Beginne" moest na drie maanden — September, December '49 — zelfs
herdrukt worden. Het is voor jonge dichters, van wie er meerdere hun
oeuvre maar niet gedrukt kunnen krijgen, om te watertanden. Aafjes is
de bijzondere gunsteling der muzen en zelden is voor een nog jong
poëet het pad zo geëffend als voor hem.
In een gedicht over Adam en Eva en hun zondeval zullen wij van
Aafjes geen theologie, doch slechts poëzie te verwachten hebben. Of
de theologie, die in een dergelijk gedicht onvermijdelijk verwerkt wordt,
aan bepaalde normen beantwoordt, is niet gemakkelijk uit te maken.
Aafjes behandelt het gegeven op zijn wijze en ik vermoed dat de theologische zijde daarvan hem zeer weinig interesseert. Het geheel is in
zulk een net van symbolen verwikkeld, dat het uiterst moeilijk wordt er
doctrinaire opvattingen uit te distilleren, ook al zal een theoloog er
bedenkelijke voorstellingen in aantreffen. De meest orthodox geïnspi
reerde had, geloof ik, met kleine wijzigingen dit gedicht kunnen schrijven en zich ter verdediging bij mogelijke aanvallen op zin en symbool
kunnen beroepen, wat niet wegneemt, te oordelen naar vroegere publicaties, dat het Paradijsverhaal voor Aafjes niet meer dan een dichterlijke aanleiding was.
Het verhaal van schepping en val van de eerste mens behoort tot de
alleroudste tradities der mensheid, wat door niemand ontkend wordt,
en eeuwenlang heeft de Europese gemeenschap in haar geheel met
religieuze eerbied en ontroering daarnaar opgezien. Het staat met
eenvoudige, maar diepzinnige en mysterieuze woorden opgetekend in
het oudste gedeelte van de Bijbel en de Bijbelse weergave van het
gebeuren blijft in haar grootse en archaïsche eenvoud oneindig veel
schoner en treffender dan de beeld- en kleurrijkste omschrijving. De
Bijbel laat het morele kwaad en de daaruit voortvloeiende menselijke
disharmonie ontstaan uit de vrijwillige opstand tegen Gods ordening,
uit de ongehoorzaamheid aan Gods wil, legt dus oorsprong en wezen
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En heel de groene grijparm der natuur,
De duizendvoudige, die uit de kruinen
Der bomen met zijn grauwe vingers loerde
Op de verbleekte keel, was luw geworden
En lei gedwee zijn boog om Adams schouders.
Hoe moet men zich die groene grijparm, die duizendvoudig wordt,
met grauwe vingers loert en zich dan om Adam legt, voorstellen?
De pauw stond in de lovers van zijn pracht
Te ruisen als een levendige zephir
Die in een haag haakt, hangen blijft en trilt.
Een zephir, die pauwenstaartachtig in een haag blijft hangen, is al te
onwaarschijnlijk.
De ree, het blozen zelve der beweging,
Beheerste zich verblekend, werd een sprong
Aan 't hart der wereld zelve, zonk en rustte.
Ook hier mist de beeldspraak te veel realiteit en wordt f antasterij .
De ree, eerst een blozende beweging, wordt dan bleek en doet een
sprong naar het hart der wereld. Alles tuimelt door elkaar; dit is geen
doorleefde, geen door bezielde ervaring ingegeven beelding, maar het
op hol slaan der fantasie.
De neushoorn, zegt de dichter al te grandiloquent,
.... snoof de aether van de ganse wereld
Door zijn benarde neus en blies de aether
Van gans de wereld uit over de vlakte.
Als Aafjes naar Rome pelgrimeert, al is het ook in herdenken, dan
herleeft alles in bezielde herinnering en voorstelling en wordt poëzie.
De dichter heeft alles met hart en nieren ondergaan en zijn toverstaf
roept het weer op, nog schoner en werkelijker dan het eenmaal was. In
het Paradijs echter is Aafjes te zeer vreemdeling geworden. De psychologie van zijn Adam is vreemd en verwrongen. De primitieve verwondering, de eerste geluksverbazing wordt spoedig overschaduwd door de
droefheid om de onmacht over het aanvangswoord en na een nieuwe
korte geluksroes om de schepping van Eva breekt diezelfde droefheid
hernieuwd over Adam los. Eva meent de rede van Adams versombering
te kunnen wegnemen door het eten der verboden vrucht en Adam volgt
haar daarin, doch nu komt de ellende ten volle over hen en het woord
wordt hun tot onheil, zoals Aafjes in een onmogelijke regel zegt:
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Het woord het zal de wieg der doodslag wezen,
wat betekenen moet dat mensen elkaar omwille van misverstane woorden zullen vermoorden.
Ik vind in dit alles veel meer cerebrale constructie dan poëzie, iets
waarvan men deze dichter het allerlaatst zou verdenken. Aafjes doet de
wonderlijkste pogingen om zijn kennis- en woord-mystiek in te weven
en te verstrengelen met het Paradijsverhaal, maar het resultaat is een
grote verwarring die op den duur weinigen bevredigen zal. En heel zijn
gedicht lijdt daaronder en is niet tot ademend bloedwarm leven gekomen. Iets wat op gezwollenheid en rhetorica lijkt is herhaaldelijk het
gevolg van deze te verstandelijke geïnspireerdheid. Van Eva zegt hij:
Haar borsten deinden en de vochtige droefheid
Stroomde over haar kaken in de halmen,
Naglinsterend van 't meegestolen ooglicht
En Eva weende, weende onbedaarlijk
Van naakte zool tot kruin ... .
Die „vochtige droefheid" zijn wel de tranen die zij stort en dat
„naglinsterend van 't meegestolen ooglicht" is weer verbeelding van
bedenkelijk gehalte, even bedenkelijk als Adams visie op de natuur na
het eten der vrucht:
Hij zag in zonnestralen gouden speren,
En droomde plotseling te kunnen jagen
Met zonnelicht.
Tot de ergste geforceerdheid vervalt Aafjes, voor mijn gevoel, in de
beschrijving der ontmoeting met Eva, eveneens na het eten der verboden vrucht:
De rillingen liepen als wingerdranken
Over hun leden ... .
Een stoet van herten rilde door hen heen,
Vond weer een uitweg door het bos en liet
Een firmament van duizend sterren achter.
Door een moeras van beelden
Waad ik naar u toe ... .
Werelden van purper
Slapen onder uw oksels ... .
Het eten der vrucht heéf t volgens de dichter het vermogen tot beelden en vergelijken in de mens losgeslagen, zodat hier een ware beeld-
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geheel van kunstig opgeroepen, onwerkelijke natuurvertoningen en
Adams even onwerkelijk verstandelijk broeden over het onnoembare
Aanvangswoord. Aáf j es' ongelofelijk gemak van beeldend zien en van
verzen schrijven wordt in een dergelijke situatie een gevaar, het gevaar
dat de beelden losraken van de werkelijkheid en de verzen te gemakkelijk stromen. Ook is de charmante ironie der Voetreis verdwenen, die
daaraan een zo fijne nuance van menselijkheid verleende. Aafjes
schreef „In den Beginne" met dezelfde bloedige balladenernst als waarmee hedendaags alle kunsten bedreven worden. Wat zou het een zegen
zijn, wanneer die overmatige ernst in alle kunstplegenden eens getemperd werd tot een meer lachende, een natuurlijker en kinderlijker verhouding tot wat algemeen als kunst aanvaard wordt. Kunst is voor
tallozen de religie geworden, het aanbedene dat met strakke gezichtsplooi en fanatieke toewijding moet worden gehuldigd. Aafjes schijnt op
weg die kostbare ironie te verliezen die vele zijner vroegere gedichten
kleurde en kruide.
Dat een dichter het onvolkomene, het nooit bevredigende van het
menselijk woord op tragische wijze ondergaat, dat hij ook het beeldvermogen als iets beperkts en voorlopigs gevoelt en gekweld wordt
door de drang naar het aldoorgrondende, omvattende en uitputtende
Woord, is een zeer Augustiniaanse ervaring, die geheel in het christelijk
vlak ligt. Deze hunkering in Adam te verleggen, ook vóór de zondeval
en zelfs met zulk een onstuimige ongeordendheid dat zij de aanleiding wordt tot de val, lijkt mij niet geheel onbijbels. Het is ten slotte
een ingaan op de belofte: „Gij zult als Goden zijn". Dit hunkeren kan
tot God voeren en van God vervreemden. Indien het voortvloeit uit een
besef der onverzadigbaarheid van het hart tenzij door God, dan is het
volgens Gods eigen ordening. Valt de nadruk echter op de oorspronkelijke disharmonie der mensennatuur, alsof haar Maker haar iets onthouden had zonder hetwelk zij niet leven kan, dan strookt dit niet met
de christelijke Godsopvatting. Aafjes' gedicht, dat God zoveel mogelijk
in de schaduw laat, om alle licht op Adam te doen vallen, wekt te veel
de indruk dat er iets ontbreekt aan Adams wezen, dat er niet voorzien
is in de behoeften van zijn natuur en hij ongelukkig is van den beginne
af. Dit is in strijd met het Bijbelse gegeven. Zo werd het gedicht de
archaïstische toonzetting van een modern motief: de niet te bevredigen
drang van de geest naar het uiterste weten, die geest van de mens, die
ongelukkig is zolang de sluier neerhangt, of ongelukkig wordt, zodra
hij de sluier wil oplichten.

Israël: Pogingen en vergissingen
door Prof. Dr J. DE FRAINE S.J.

T

EN opzichte van de "Palestijnse kwestie" kunnen heel wat meningen verdedigd worden. Men kan de jongste gebeurtenissen in het
Heilig Land bekijken hetzij van uitgesproken Katholiek standpunt,
hetzij vanuit de politieke gezichtshoek, hetzij ten slotte vanuit algeme:en
godsdienstige overwegingen. AI deze standpunten werden in de laatste
jaren inderdaad ingenomen.
Van Katholieke zijde werd in de loop van 1949 herhaaldelijk gewezen op het belang van de internationalisatie der heilige plaatsen.
Op 15 April (Goede Vrijdag) 1949 heeft Z. H. Paus Pius XII de
encycliek uitgevaardigd "Redemptoris Nostri" om te wijzen op het
recht der Katholieke Kerk van vrije toegang tot de heilige plaatsen.
Deze wereldbrief was reeds op 24 October 1948 voorafgegaan door
een soortgelijke, en had zijn volle reden van bestaan. De nieuwe
Joodse Staat was, na de eerste verkiezingen van 25 Januari 1949,
enkele dagen later (29 Januari) ten slotte erkend geworden, zij het
nog de facto, door een groot aantal Staten, o.m. door Engeland,
Nederland, België, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Deze erkenning
was reeds lang te voren geschied door de Verenigde Staten en door
Sovjet-Rusland, in de eerste dagen na het beëindigen van het Britse
mandaat (15 Mei 1948). De erkenning van de Joodse Staat heeft
wellicht de Israëlische leiders de durf ingegeven om op 14 Februari
1949 over te gaan tot de opening van het Parlement in Jerusalem,
onder de volgende plechtige bewoordingen van de President: "In het
bewustzijn van dit heilige ogenblik, open ik dit eerste Israëlische Parlement in de eeuwige hoofdstad Jerusalem"; deze vergadering werd
o.m. opgeluisterd door de aanwezigheid van de Oost-Europese, Belgische len Nederlandse gezanten. Weliswaar werd door de Joodse
autoriteiten de vrije toegang tot de heilige plaatsen mondeling beloofd: doch op 9 Mei 1949 zond Radio-Vaticana een Fides-bericht
uit, een verslag bevattend over de feitelijke toestand in Palestina. In
dat verslag werden de vooruitzichten voor de Christenen uitermate
somber afgeschilderd: men gewaagde van "eindeloze haat van de
Joden tegen het Christendom", van een "nieuw Nazisme", en van het
"Zionisme als de heraut van het Communisme in het Midden-Oosten"1). Datzelfde verslag bevatte verhalen over ontwijdingen van
1)

Katholiek Archief, 19 Augustus 1949, blz. 5045.
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Katholieke kloosters, van kruisbeelden, ;enz. door Joodse troepen 2 ) .
Met het oog op deze gebeurtenissen, werd in een harer laatste zittingen
(20 Sept. 1949) aan de V. N. een plan voorgelegd inzake een „permanent internationaal bestuur van Jerusalem, en voor de bescherming der heilige plaatsen": in deze formulering wordt ten slotte toch
rekening gehouden met het laatste rapport van wijlen Graaf Folke
Bernadotte, die op laffe wijze vermoord werd door extremistische elementen van de Sterngroep, op 17 September 1948 3 ) .
Van politieke zijde kan men een lans breken voor één van beide conflicterende partijen. De Arabieren kunnen wijzen op het feit dat Palestina sinds 1300 jaar Arabisch is, en dat er bijgevolg een verjaringsrecht
bestaat, dat veel verder teruggaat dan dat van welk ander hedendaags
Europees land ook. Verder kan men ten voordele van het Arabische
standpunt in herinnering brengen dat de verovering van Palestina in
de VIIde eeuw niet geschiedde ten nadele van het Joodse volk, dat
sinds lang uit Palestina verdwenen was, doch wel ten nadele van
het Oost-Romeinse rijk. Daarenboven behelst het verdelingsplan van
29 November 1947 dat aan de Israëliërs grote kuststroken zouden toegewezen worden, waar nooit, zelfs niet ten tijde van David of Salomon, de Hebreeuwse bevolking had postgevat. Ten slotte wijst de
Arabische propaganda de benaming „Joods ras" af, wijl de meeste
„Israëliërs" vreemde niet-Palestijnse Joden zijn (in 1917 waren er
slechts 50.000 Joden in het land) ; ja zelfs kan men betwijfelen of deze
vreemde (vooral Oost-Europese) Joden wel degelijk Semieten zijn,
aangezien in de Middeleeuwen heidenen zich af en toe bekeerd hebben
tot het Jodendom. In het licht van al deze beschouwingen moet voor de
Arabieren de oprichting van een Joodse Staat een echte agressie betekenen, die niet in het minst rekening houdt met het zelfbeschikkingsrecht der Arabische onderhorigen, hetzij deze Mohammedanen
zijn (ongeveer 500.000) , hetzij Christenen (ongeveer 100.000) . Der2) Ook de Pausen Beii edictus XV en Pius XI hadden in de jaren 1921 - 22
fel geprotesteerd tegen de voor de Joden vriendschappelijke politiek der
Britse mandaathouders. Cfr Civiltà, cattolica 1 Jan. 1949. Op 8 November
1949 vaardigde Z. H. Paus Pius XII een nieuwe „adhortatio apostolica" uit
om gebeden te vragen voor Palestina.
3) Reeds op 3 December 1948 werd in de V. N. de volgende resolutie ter
goedkeuring voorgelegd : „De heilige plaatsen en de godsdienstige gebouwen
van Palestina moeten beschermd worden, en vrije toegang moet verleend
worden volgens de bestaande rechten en de geschiedkundige traditie. Wegen0 de b anden die de streek van Jerusalem heeft met drie wereldgodsdiensten, heeft ze recht op een bijzondere behandeling, die afwijkt van die
der andere plaatsen, en zal ze moeten geplaatst worden onder de daadwerkelijke controle der V.N.".
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halve begrijpt men de resolute weigering der Arabische leiders om te
onderhandelen met een moreel en juridisch niet-bestaande Joodse
Staat. Zeer scherp vatte de grote Indische leider Ghandi, in het jaar
1938, het Arabisch standpunt samen: „Mijn sympathieën gaan uit naar
de Joden ... maar mijn sympathie maakt mij niet blind voor de eisen
der rechtvaardigheid: Palestina behoort aan de Arabieren, evenzeer
als Engeland aan de Engelsen, en de Joden slaan verkeerde wegen in".
Het Joodse politieke standpunt gaat uit van mystieke, en „realpolitieke" motieven. De mystieke grondslag is de overtuiging van een
goddelijke uitverkiezing, waardoor Jahwe voor het Hebreeuwse volk
van af de tijd der Aartsvaders het „Beloofde Land" 4 ) heeft voorbestemd: „Ik zal de volken voor u verjagen .... Neemt gij hun land in
bezit; Ik geef het u in eigendom, een land dat druipt van melk en
honing; Ik, Jahwe uw God, die u van de volken heb afgezonderd" 5 ) ;
„Zo gij Mij gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, zult gij onder
alle volken mijn bijzonder eigendom zijn; want Mij behoort de hele
aarde; gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk" 6 ) . Deze mystieke overtuiging vormt als het ware de grondslag
van de Joodse rechtseis. Praktisch echter grijpen de leiders terug naar
de „real-politieke" Balfour-verklaring (2 November 1917) , waarin aan
de Joden een „nationaal tehuis" (geen „Staat") beloofd wordt in
Palestina 7 Deze verklaring, onder de vorm van een brief van Lord
Balfour aan James de Rothschild, één der meest vooraanstaande Joden
in Engeland, vormt de grondleggende gebeurtenis, die het Brits mandaat in Palestina heeft voorbereid. Ze hield rekening met het primitief
karakter der Arabische bevolking, die na de overwinning niet in staat
scheen het Turkse Palestina op te richten uit zijn eeuwenoude verwaarlozing; en ze lette anderzijds op de ongewone ijver der Joodse
immigranten, b.v. in de nederzettingen gesticht door de Franse Baron
Edmond de Rothschild, vanaf 1882, met de hulp van Jiddisch spre) .

4) Cfr Gen. 13 : 17 : „Sta op (Abraham) , doorkruis het land in zijn
lengte en breedte, want aan u zal ik het geven" of Gen. 15 : 18: „Vanaf de
beek van Egypte af tot aan de grote rivier de Eufraat". Zie ook Gen. 17 : 8
en 48 : 4.
5) Lev. 20 : 23 - 24. Cfr ook Deut. 32 : 43: „het land v an Zijn volk", of
Ex. 33 : 1: „het land, dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd
heb, het hun nageslacht te zullen geven", of Jos. 1 : 15: „Het land dat Jahwe,
uw God, wil geven".
6) Ex. 19 : 5 - 6. De gedachte aan het „l and" als „erfbezit" komt meermaals voor, o.m. in Deut. 2 : 12; 4 : 38; 15 : 4; 19 14; of Jos. 1 : 11.
7) De Arabieren beroepen zich hunnerzijds ook op een Engelse „verklaring", namelijk op een brief v an Sir Henry MacMahon, Hoge Commissaris in Egypte, aan Sherif Hoessein (1915) .
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kende Oost-Europese Joden 8 ) . De „rechten" der Joden op Palestina
waren dus gebaseerd op de gewone overwegingen, die de kolonisatie
wettigen, namelijk de onmogelijkheid der autochthone bevolking om
het land tot bloei te brengen. Daarenboven moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de Joden de terreinen der nederzettingen
met goed goud betaald hadden aan de Arabieren, vaak ver boven de
werkelijke waarde 9 Door de noeste vlijt der Joodse pioniers werd b.v.
de moerassige vallei van Esdrelon omgetoverd tot een vruchtbare
tarwestreek: bij deze taaie vruchtbaarmaking van een schromelijk verarmd land hebben ook de welwillende Arabieren gewonnen. Inplaats
van een mogelijke „uitbuiting" of verjaging van deze laatsten, merkt
men integendeel het verrassende feit op dat vóór 1936 de Arabische
bevolking niet alleen niet emigreerde, doch zich zelfs ging vermengen
met de Joden 10) . Al deze diensten, bewezen aan het land, moeten in
de weegschaal der gerechtigheid geworpen worden, om over het zedelijk rechtskarakter van de Joodse Staat te kunnen oordelen.
) .

Van algemeen godsdienstige zijde betreurt men het dat er een
bloedige vete heerst tussen de twee grote Semietische volken, die
beide „naar het vlees" kinderen van Abraham zijn, de grote Patriarch
aan wie het „land" voor het eerst beloofd werd 11 ) . Men onderstreept
het feit dat het Zionisme vanaf het begin vrij links georiënteerd was 12) ;
men gaat zelfs zo ver onbewimpeld te gewagen van het „marxistische
Zionisme" 13) . Ten slotte zoekt men, wellicht niet ten onrechte, de verklaring van het huidige conflict tussen Jodeii en Arabieren in de „haat,
die in Palestina, evenzeer als in Indië, door afvallige en „kolonialistische" Christeneen geduldig gezaaid wordt, om de Britse geldmacht te
8) De stichting van Baron de Rothschild, het zogenaamde PICA („Palestine Jewish Colonization Association"), telde, in 1917, 61 nederzettingen.
9) In een recent artikel van de Etudes (Mei 1948) beraamt E rnest
Teilhac, professor aan de Ecole de Droit v an Beyrouth, de door de Joden betaalde gelden op ongeveer 8.500.000 Palestijnse ponden, alleen voor de periode 1918 - '40.
10) Etudes 1948, p. 190.
11) Cfr van de hand van de bekende Fr anse Arabist Louis Massignon
„Le vrai visage de la Terre Sainte”, in Cahiers du monde nouveau" 4(1948),
34.
12) In 1897 hebben de orthodoxe Rabbijnen het herem („anathema") uitgesproken over de Zionistische beweging. Volgens Massignon zou de grote
theoreticus van het Zionisme, Theodor Herzl, gedreven zijn geweest door
afschuw voor het onrecht der zaak Albert Dreyfus : aangezien Europa niet
meer wil samenwerken met Israël, zal Zion een toevluchtsoord zijn voor wanhopigen, armen en proletariërs.
18 ) Massignon, p. 34, spreekt van de „droevig sovjetische bewering, als
zou Israël in Palestina, de arme Arabische proletariërs komen bevrijden".
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bestendigen", en in de „afschuwelijke economische lokval, die opgesteld werd door de Britse petroleum-magnaten" 14 ) . Om algemeenreligieuze motieven reageert men ook tegen de terreur-methoden, die
gedurende de laatste jaren in Palestina aangewend werden, zowel
door Arabieren als door joden. Niet lang vóór zijn dood, verklaarde
Ghandi dat de Zionisten „zich ernstig vergissen door zich te willen
opdringen in Palestina, eerst met Anglo-Amerikaanse hulp, daarna
door het meest ondubbelzinnige terrorisme". En ook Massignon ziet
een „verloochening van Israëls heerlijke zending in de pogingen die
in het werk gesteld worden om zich opnieuw meester te maken van
het Heilige Land, met een aan de „goj im" ontleend macchiavellisme
en terrorisme" 15) .
***

Aangezien de publieke opinie over het algemeen het joodse standpunt met weinig sympathie bejegent 16 ) , lijkt het uitermate belangwekkend kennis te nemen van een systematische uiteenzetting van dat
standpunt: in elk rechtsgeding geldt de stelregel „audiatur et altera
pars". Welnu, zeer onlangs werd in het Nederlands de autobiographie
vertaald van de eerste President van de Israëlische staat, Chaim Weizmann. Dit boek, dat in het oorspronkelijke Engels de veelzeggende
titel draagt „Pogingen en vergissingen", behelst de ganse ontwikkelingsgang van de Zionistische beweging vanaf het eerste begin tot
in Augustus 1948 17 ) . In deze bladzijden treedt een edele figuur naar
voren, die terecht „vorstelijk" wordt geheten door dezelfde Massignon, die het Zionisme niet zeer genegen is 18 ) ; vorstelijk door de grote
wijsheid en het eindeloos geduld, die deze man tot zijn veelzijdig staatsmansbeleid bekwaamden. Zijn levensgeschiedenis is zo volledig met
zijn Zionistische levensdroom verweven, dat men deze laatste niet
14) Massignon, p. 35.
Y5 ) Massignon, p. 36.
16) De terroristen van de Irgoem Zwai Leoemi of van de Stern-groep,
wakkeren ongetwijfeld dat aloude w antrouwen aan, waarvan reeds het Oude
Testament getuigt, in de klacht die Ham an toestuurt aan Assuerus : „Er is
een heel eigenaardig volk, dat in al de provicies van uw rijk onder de volkeren is verstrooid, maar toch afgezonderd v an hen leeft. Het heeft andere
wetten dan alle andere volkeren, en gehoorzaamt niet aan de wetten des
konings" (Esth. 3 : 8) .
17) „In dienst van mijn volk", de autobiografie v an Chaim Weizmann,
de eerste President v an Israël, Born N.V., Assem 1949.
18) Massignon, art. cit., p. 37: „le prince, le nasi, malgré les injures
des terroristen". Weizmann gevoelt zich zelf als „de kleinzoon v an de pro-

feten".
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goed kan begrijpen zonder de eerste 19 ). Inderdaad, deze Jood uit
Motol, een kleine stad uit de Russische provincie Pinsk heeft zich opgewerkt tot een groot scheikundige van internationale vermaardheid, en
tot één der vormgevende leiders van de jongste Joodse geschiedenis.
Met rustige tederheid vertelt hij van zijn dorp in de Pripetmoerassen,
waar hij in 1874 geboren werd, van zijn burgerfamilie, vader, moeder
en 12 kinderen en vooral van zijn eerste Zionistische dromen. Thuis
stond Palestina in het middelpunt der belangstelling: „het verlangen
naar dit land was onafscheidelijk van ons bestaan. Pas enige jaren
later begon het practische nationalisme zich te ontwikkelen, maar de
„terugkeer" zat in de lucht, een vaag, diep-geworteld messianisme,
een hoop die niet wilde sterven" 20 ) . Naast die warme familie-traditie
herdenkt Weizmann met dankbaarheid de toenmalige Joodse studentenbeweging te Pinsk; bij hem thuis waren Zionisten, anarchisten,
assimilanten, iedere schakering van revolutionnaire gezindheid welkom.
In het grotendeels Joodse Pinsk had de rond 1880 gestichte beweging
Chibat Zion ( „liefde voor Zion") , de voorloper van het moderne Zionisme, diep wortel geschoten. Het waren toen moeilijke jaren voor de
Russische Joden: in 1881 was Tsaar Alexander II vermoord; daarop
volgde een reeks pogroms, in de hand gewerkt door de beruchte „tijdelijke wetgeving ten aanzien van de Joden" (Mei 1882) , en gevolgd
door massale emigratie van honderdduizenden naar Noord-Amerika.
Tegenover die onrechtvaardige behandeling (men denke b.v. aan de
numerus clausus van Joodse universiteitsstudenten) ontstond een dubbele reactie: de revolutionnairen sloten een accoord met niet-Joodse
Russen, terwijl de Zionistische nationalisten een eigen beweging
gingen formeren. Deze beweging was van het begin af uitgesproken
19) Massignon gewaagt van een gemis aan religieus geloof bij Weizmann.
Weliswaar was deze laatste, evenals zijn vader en zijn eerste leermeester,
een aanhanger van de Haskalah of „Verlichting" (p. 13) , en werd zijn Joodse
orthodoxie door sommige familieleden betwijfeld (p. 21) ; weliswaar getuigt
Weizmann van zijn uitgesproken linkse sympathieën (p. 64) en van zijn verlangen om de „machtsbegeerte van pseudo-religieuze groepen" (p. 509) beknot te zien. Doch anderzijds mag men nooit overhaast oordelen over iemand,
die in letterlijke zin „zijn leven geeft voor zijn broeders", of over iemand die
zijn levensideaal als volgt verheerlijkt: „Een Joodse staat, het denkbeeld van
Joodse onafhankelijkheid in Palestina, zij het ook slechts in een deel van
Palestina, is iets zo verhevens, dat men het moest behandelen als de Onuitsprekelijke Naam, die nooit ijdel in de mond wordt genomen" (p. 423) .
20) P. 20. Weizmann haalt het woord a an van een zijner leermeesters, die
een wispelturige jonge nationalist terechtwees: „Hou je stil! Jij zult nooit
de Messias een stap nader brengen. Een mens moet veel doen, veel leren, veel
weten en veel lijden, eer hij daartoe waardig is". In deze bewoordingen ligt
Weizmann's hele leven besloten.
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publiceerd waarin hij o.m. voorspelde dat de Joodse staatsvorming
binnen de vijftig jaar voltooid zou zijn — een wonderbaar rake profetie. Ofschoon Herzl geen bepaald nieuwe denkbeelden ontwikkelde,
maakte zijn boek een geweldige indruk, omdat een „Westerling" zich
zo diep had weten in te leven in het geloof en in de aspiraties der OostEuropese Joden; over het algemeen immers vond Weizmann dat het
Westerse Zionisme — om niet te gewagen van de anti-Zionistische
„geassimileerde" Joden ^-- „tekortschoot in Joodsheid, in warmte en
begrip voor de Joodse massa's" 27 ) . Bovendien had het boek van Herzl
een zeer belangrijk gevolg voor de ontwikkeling der Zionistische beweging: het ontstaan namelijk van de Zionistische wereld-congressen.
Deze publieke vergaderingen zouden vanaf het jaar 1897, in weerwil
van het anathema der orthodoxe Rabbijnen, de Joodse gemeenschap
duurzaam beroeren. Op deze congressen toonde Weizmann zich van
meet af aan een voorstander van het „democr a tische" Zionisme: daarmee bedoelde hij enerzijds een nationaal-Joodse beweging, die voortdurend contact hield met de brede volkslagen, en anderzijds een realistisch en organisch Zionisme. Hij had een hekel aan de „vorm ► endienst"
van de congressen, en voelde zich diep ontgoocheld over Herzl's
Oeganda-voorstel op het zesde congres: als teken van protest verliet
de „democratische" fractie, waarvan hij de leider was, de zaal;
bij deze gelegenheid hield hij voet bij stuk, ook tegen zijn vader
en broer in 28 ) . Anderzijds was Weizmann ook gekant tegen het
abstract, schematisch en mechanisch karakter van Herzl's Zionisme: terwijl dit laatste aanstuurde op de uitvaardiging van een „handvest" ten gunste van het Joodse volk, wilden de Russische „democraten" in het Zionisme geen schoonschijnende overhaaste successen,
doch integendeel een gestadige rustige ontwikkeling, door concrete
realisaties ten bate van verdrukte geloofsbroeders in het „Land der
Belofte".
In weerwil van zijn „democratische" instelling, of liever juist wegens
die instelling, zocht de onvermoeibare ijveraar, die in de jonge privaatdocent der Geneefse Universiteit Dr Chaim Weizmann bleek te
schuilen, naar verspreiding van zijn idealen onder de Joodse ont27) P. 65. „Het feit dat het hart van de Jodenheid, door alle banden van
liefde en traditie, aan Palestina was gehecht, scheen het begrip van de
Westerlingen te boven te gaan", zo klaagt Weizmann nog.
28) P. 109. Niet alleen was het Oeganda-plan een „hersenschim, die de
taal niet sprak van de oude hoop en herinnering", maar tevens behield het
een verloochening van het Bijbels motto der Zionistische beweging: „Indien
ik u vergeet, o Jerusalem, laat mijn rechterh an d haar kracht verliezen"
(p. 111) .
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wikkelde klassen ook buiten het Zionisme. Onder zijn impuls kwam
de eerste Zionistische drukkerij tot stand, Der jiidische Verlag, gesticht te Genève in 1900. Doch veruit de grootste bekommernis van
deze geleerde concentreerde zich op de stichting van een Hebreeuwse
Universiteit: in 1902 schrijft hij, met twee vrienden M. Buber en
B. Feivel, een brochure getiteld Die jiidische Hochschule, en begint
hij zijn fantastische bedeltochten voor dat ogenschijnlijk utopische
plan 29 tevens opent hij een bureau voor de Jiidische Hochschule, en
ziet hij reeds uit naar mogelijke professoren.
In het jaar 1904 ging Weizmann over tot een beslissende stap in
zijn leven, namelijk zijn vestiging in Engeland. De redenen voor dat
besluit, zo getuigt hij zelf, — waren overwegend van intuïtieve
aard; doch de keuze van Groot-Brittanië boven Frankrijk b.v. of Duitsland is in werkelijkheid voor de Zionistische „zaak" heel gelukkig gebleken. In de eerste jaren van zijn verblijf in Manchester had de hardwroetende scheikundige assistent niet veel omgang met de (overigens
Oegandistisch-gezinde) Zionisten; doch langzamerhand stichtte hij
in Manchester een centrum van democratisch Zionistisch denken, dat
voorbestemd was, na maanden en jaren van hard werken, zijn invloed
over alle naburige steden uit te breiden en op het gehele Engelse
Zionisme zijn stempel te drukken. Het verblijf in Engeland bracht voor
de onversaagde strijder de graag benutte gelegenheid mee, om in verbinding te treden met de grote leiders der Engelse politiek: met fierheid en vreugde vermeldt hij zijn eerste ontmoeting met Arthur James
Balfour, bij gelegenheid waarvan hij een gloedvol pleidooi hield voor
Palestina: „Alleen een diep religieuze overtuiging", zo verklaarde
hij—, „in moderne politieke vormen gekleed, kan de beweging in leven
houden; en deze overtuiging dient gebaseerd te zijn op Palestina en
op Palestina alleen; iedere afwijking van Palestina, is, nu ja, een vorm
van afgoderij" 30 ) . Door deze ervaring aangemoedigd, ging Weizmann
een kleine verandering aanbrengen in zijn „democratisch" Zionisme,
in die zin dat hij er naar streefde het Herzliaanse Zionisme, met zijn
grote politieke oogmerken, te verwerken in een „synthetisch" Zionisme. Op het achtste Zionistencongres, dat gehouden werd in
1907 te Den Haag, verklaarde hij o.m.: „Ons diplomatiek werk
is belangrijk, maar het zal aan belang winnen door prestaties in Palestina zelf .... Zelfs indien een handvest, zoals Herzl zich gedroomd
had, mogelijk was, zou het geen waarde hebben tenzij het als het
) ;

29) Zelfs Theodor Herzl was gekant tegen dat „practische" plan, dat hij
utopisch achtte, „zo lang het handvest voor Palestina niet was verkregen".
30) P. 128.
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door de grote mogendheden het Britse mandaat over Palestina of fi^deel werd bekrachtigd.
Na dit onschatbare diplomatieke succes, begint voor Weizmann een
naoorlogs tijdperk van verterende activiteit. Tot President bevorderd
van de Internationale Zionistische Organisatie, onderneemt hij een ononderbroken reeks reizen, naar de Verenigde Staten, naar Palestina,
naar Zuid-Afrika en naar bijna alle Europese landen. Zijn doel is
spreekbeurten te houden, te polemiseren met de anti-Zionisten, gelden
te verzamelen voor het Vestigingsfonds („Keren haj esod") en voor
de Hebreeuwse Universiteit. Het hele leven van deze man wordt een
stralend getuigenis voor zijn ingeworteld geloof dat het „Zionisme de
samenvatting is, in georganiseerde vorm, van de kracht tot voortbestaan, die in het Joodse volk leeft". Tegenover de Amerikaanse Zio
nisten, die aanstuurden op „particulier initiatief", verdedigde Weizmann de stelling, dat „het Joodse volk, beschouwd in zijn nationale
verbondenheid, zich de financiële inspanning moet getroosten, die het
mogelijk zou maken de grondslagen van een nieuw vaderland te
leggen" 36 ). Voor de bijna bovenmenselijke inspanningen en vermoeienissen van al deze reizen, waarbij hij twintig maal heen en terug de
Atlantische Oceaan overstak, vond de vurige Zionist troost in de gedachte aan de gestage ontwikkeling van het dorpsleven in Palestina:
„hoe de moerassen van de Emek droogvielen en geleidelijk stevig
genoeg werden, om aldoor nieuwe groepen roodgedaakte landhuizen
te dragen, wier lichten in de vallende avondschemering tintelen als
even zoveel bakens op onze lange weg naar huis".
Met de geduldige ijver der goedheid gaat het levenswerk van deze
man verder: op 1 April 1925 beleeft hij de grote vreugde van de opening der Hebreeuwse Universiteit. In Augustus 1929 bevindt hij zich
onder de oprichters van het Joods Agentschap, het in het mandaat geprojecteerde „publiekrechtelijk lichaam, dat tot taak heeft, met het bestuur in Palestina samen te werken, en het van advies te dienen in alle
economische, sociale en andere aangelegenheden die op de vestiging
van het Joods nationaal tehuis van invloed kunnen zijn". Bij deze gelegenheid bereikte de onbaatzuchtige toewijding van de latere President
dat ook niet-Zionisten zouden meewerken met dat groots initiatief, en
begon het aan iedereen duidelijk te worden dat de „opbouw van het
36 ) P. 297 - 98. Weizmann komt op tegen de vereenzelviging der Joodse
collectieve bedrijven met het „bolsjewistisch communisme" (p. 331) ; dit
laatste is immers ongodsdienstig, atheïstisch en revolutionnair, wat niet kan
gezegd worden van de huidige Joodse nederzettingen. Balfour, bij een bezoek
aan Palestina, vergeleek ze met „de eerste christenen" (p. 355) .
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Joodse vaderland geen fantastische, utopische droom" was, geen
„obsessie van onpractische, door een messiaans drogbeeld misleide
ghetto-Joden".
De grootste beproeving wellicht, die Weizmann in zijn loopbaan
zou te beurt vallen, was zijn tijdelijke uitsluiting uit het Joods Agentschap en zelfs uit de Zionistische congressen. Zonder een zweem van
bitterheid, vertelt deze gentleman hoe zijn verzoeningsgezinde politiek
tegenover het onbegrip der Engelse mandaathouders, als verraad aan
de Zionistische zaak beschouwd werd 37 op het Zionistencongres van
Juli 1931, op 58-jarige leeftijd, trekt deze geweldige ijveraar zich terug,
omdat hij niet meer beschikt over de meerderheid in de Joodse gemeenschap.
En toch kan deze man zich niet losscheuren van de levenstaak
waarmede hij als vergroeid is; zijn diensten kan hij niet volledig
inhouden. In de periode 1931 - 1935 zal hij onschatbare weldaden bewijzen aan zijn volk: de Londense Jewish Colonial Trust wordt door
zijn toedoen gered, in Zuid-Afrika gaat hij op bezoek om gelden in
te zamelen voor het Joodse Vestigingsfonds, en ten slotte bouwt hij
voor zijn eigen familie een tehuis in het grote tehuis van zijn volk, in
de Palestijnse stad Rehovoth.
Een dergelijke heerlijke onbaatzuchtigheid kon niet ongemerkt voorbijgaan: in 1935 bood het Zionistisch congres hem opnieuw het Presidentschap aan. En opnieuw begint Weizmann zijn kruistocht voor zijn
volk, in de onwrikbare overtuiging dat „nauwe samenwerking met
Groot-Brittanië de hoeksteen vormt van de Joodse politiek in Palestina". De afgrijselijke tragedie der Duitse Joden, de bloedige onlusten
in Palestina zelf (April 1936) drongen aan op een onmiddellijke oplossing: in Juli 1937 gewaagde het Witboek der Commissie Peel voor
de eerste maal van een plan tot verdeling van de Palestijnse bodem.
Weizmann, in tegenstelling tot vele medestrijders, achtte het plan
aanvaardbaar, ook al was het toegewezen gebied veel kleiner wellicht
dan verwacht had mogen worden. Het verdelingsplan werd echter
getorpedeerd door de onwil der Arabieren (conferentie van Februari
1939) , en door de zelfzucht der Engelsen: Weizmann haalt het beruchte woord aan van Chamberlain over Tsjecho-Slowakije: „Waarom
zou Engeland een oorlog riskeren ter wille van een ver land, waarvan
wij heel weinig weten, en welks taal wij niet verstaan", en gaat dan
) :

37) Later werd Weizmann voor „Brits agent" gescholden (p. 419 en 428).
Zijn verweer is het woord v an Nietzsche: „Dem Reinen ist alles rein, dem
Schweine ist alles Schwein" (p. 419) .
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hebben, wijst de nieuwe President op de noodzakelijkheid van een
trouwe naleving der proclamatie van 14 Mei 1948: „De Staat zal gebaseerd zijn op de grondbeginselen van vrijheid, rechtvaardigheid :en
vrede; hij zal volledige sociale en politieke vrijheid waarborgen voor
al zijn burgers, ongeacht ras, afkomst of sexe, en zal instaan voor de
volledige vrijheid van onderwijs en cultuur. Met vertrouwen op God
almachtig, ondertekenen wij deze verklaring in de stad Tel Aviv, op
deze vooravond van de Sabbat, de 5e dag van Iyar 5708". Met aandrang vraagt Weizmann om gelijkberechtiging van Joden en Arabieren. „Er moet niet één wet zijn voor de Jood, en een tweede voor de
Arabier; wij moeten vasthouden aan het oude beginsel, dat in onze
Thora is vastgelegd: „Eén wet en één regel zal gelden voor u en voor
de vreemdeling, die in uw midden verblijft". Verder is hij er van overtuigd dat de „veiligheid voor een groot deel niet zal afhangen van de
legers en vloten die zullen geschapen worden, maar van de innerlijke
morele stabiliteit van het land". In dezelfde zin verlangt de President
„eerlijke en oprechte betrekkingen met de buitenwereld", vooral met
de naburige Arabische Staten: „Wij moeten alles in het werk stellen,
om de vrees der Arabieren weg te nemen, dat de Joden ergens de hun
voorgeschreven grenzen zullen overschrijden". Ten slotte ziet de
Joodse staatsman „een der aantrekkelijkste taken van de Joodse Staat
in Palestina" in de „grootse gelegenheid, om een brug te slaan tussen
Oost en West". Wie zou niet instemmen met de wens, die Weizmanns
autobiografie besluit: „Moge God met welgevallen neerzien op zijn
kinderen, die na lange omzwervingen thuis zijn gekomen, om Hem te
dienen met een psalm op de lippen, en een spade in de hand, teneinde
hun oude land weer tot leven te wekken en te maken tot een centrum
van menselijke beschaving"?

De magische macht
macht van de film
film
door
M. L.
L. PETERS
PETERS
door J.
J. M.

II

U
U

betreedt
bioscoopzaal. De voorstelling
voorstelling is
is juist
juist begonnen,
begonnen. de
de
betreedt de
de bioscoopzaal.
zaal
al in
in donker
donker gehuld
gehuld en
en uumoet
moet op
opde
detast,
tast.nauwelijks
nauwelijks
zaal is al
geholpen door de zaklantaarn
geholpen
zaklantaarn van de ouvreuse,
ouvreuse. uw weg
weg vinden.
vinden. Als u
de u toekomende plaats hebt ingenomen,
ingenomen. zonder
zonder gezien
gezien te
tehebben
hebbenwie
wie
er vóór.
zit. wordt uw aandacht als vanzelf
vanzelf getrokken
getrokken
voor, achter
achter of
of naast u zit,
en onmiddellijk
volkomeninin beslag
beslag genomen
door de beelden
en
onmiddellijk volkomen
genomen door
beelden die
die
bewegen op het witte doek.
doek. Laten
Laten we
we aannemen
aannemen dat
dat we
we te
tedoen
doenhebben
hebben
met
gemaakte film:
film: het duurt
duurt dan niet lang
lang of
of de
degedachte
gedachte
met een
een goed gemaakte
dat u met
met bewegende beelden te maken
maken hebt,
hebt. schuift weg
weg naar
naar de
de achachtergrond
van
uw
bewustzijn
en
de
„levende
schaduwen"
maken,
voor
tergrond van
bewustzijn
de "levende schaduwen" maken. voor
uw bewustzijn,
plaats voor
voor mensen
mensen van
van vlees
vlees en bloed.
uw
bewustzijn. plaats
bloed. Niet
Niet langer
langer
slaat u hun
slaat
hun handelingen
handelingen gade als
als door
door het
het„linnen
"linnen venster"
venster" van
vanhet
het
filmscherm;
bent uu daardoor
daardoor binnengetreden
binnengetreden in
ineen
eenreële
reële
filmscherm; met
met uw
uw geest bent
wereld. Weliswaar
Weliswaar is
is deze
wereld.
deze anders
anders dan
dan die
die waarin
waarin uu zelf
zelf gewoonlijk
gewoonlijk
vertoeft. doch u hebt nauwelijks tijd om u daarvan rekenschap te geven. vertof,dchubnawelijkstdomurvanekschptg,
zo zeer neemt het spannende gebeuren u in beslag. Ja,
zó
Ja. hoewel u als
als een
een
vreemde
bij dit schouwspel terecht
vreemde bij
terecht bent
bent gekomen:
gekomen: uu kunt
kuntuw
uwneutralineutrali~
teit niet lang bewaren.
bewaren. Met heel uw voelen
voelen en
en willen
willen wordt
wordt uu bij
bij de
de
teit
handeling betrokken,
betrokken. zonder voorafgaande bezinning
bezinning kiest
kiest uupartij,
partij. uu
handeling
neemt het op voor een der
der handelende
handelende personen.
personen. In de
de geest
geesthandelt
handeltuu
mee: u zit zelf
zelf in
in de
de politie-auto
politie-auto die
die de
de dievenbende
dievenbendeachtervolgt,
achtervolgt. uu
zelfs mee:
deelt
klappenuit.
uit, •....
deelt zelf enkele
enkele rake
rake klappen
..•ofofuuondergaat
ondergaatde
dehandeling
handeling
zelf: het
het vliegtuig
vliegtuigscheert
scheertrakelings
rakelingsover
overuuheen,
heen.dede
mitrailleurkogels
mitrailleurkogels
slaan naast
naastuuinindedegrond
grond....
slaan
..•.

Indien
Indien het tafereel,
tafereel. lezer,
lezer. dat
dat ik
ik uuininhet
hetvoorafgaande
voorafgaandetrachtte
trachtte te
schilderen
schilderen suggestief genoeg was om
om uw
uw eigen
eigen geheugen
geheugenop
optetefrissen,
frissen.
dan
dan zult
zult uu mij
mij moeten
moeten toegeven,
toegeven. dat
datuuzelf
zelfmeermalen
meermalengelijksoortige
gelijksoortige
ervaringen
bij bioscoopbezoek
bioscoopbezoekhebt
hebt opgedaan.
opgedaan. En
En zeker
bent uu niet
ervaringen bij
zeker bent
niet
vergeten
vergeten dat u,
u. na
na het
het zien
zien van
vaneen
eenboeiende
boeiendefilm,
film.dikwijls
dikwijls enige
enige tijd
tijd
nodig hebt gehad om u zelf als het ware te hervinden. Zózeer had denodighebtamuzlfshewrtvind.Zozeha
film u „gepakt",
"gepakt". dat u zich
zich enige
enige ogenblikken
ogenblikken lang
lang niet
niet uit
uithaar
haarban
ban
film
kon losmaken.
losmaken.

DE MAGISCHE MACHT VAN DE FILM

603

Het volkomen opgaan in een film, waarbij men zijn omgeving en
zichzelf vergeet, is een verschijnsel dat elke normale bioscoopbezoeker
van tijd tot tijd aan zichzelf of aan anderen ervaart, de intellectueel zo
goed als de ongeletterde, al zullen er belangrijke individuele verschillen
bestaan. Het is dit verschijnsel waaraan een film haar vermogen tot
verstrooiing dankt. Men vergeet zijn dagelijkse beslommeringen doordat men enige uren lang uit zijn gewone omgeving en uit zichzelf
treedt, met andere mensen verkeert en zelf een ander mens is.
Deze verstrooiing heeft echter twee gevaren: enerzijds is de nieuwe
omgeving waarin men via het filmscherm terecht komt niet altijd een
moreel-geschikte en is de nieuwe persoonlijkheid die men daar aanneemt niet steeds een geestelijk-gezonde; anderzijds werkt de verstrooiing in sommige gevallen als een verdoving waaruit men vooral
na veelvuldige herhaling — met steeds minder, aan de eisen van het
dagelijkse leven tegemoetkomende, geestelijke weerbaarheid ontwaakt.
En vaak zijn beide gevaren gelijktijdig aanwezig.
Het verlies van de controle over eigen gedachten, gevoelens en
verlangens, inhaerent aan het eerste gevaar, heeft voorts een zekere
nawerking en soms zelfs een blijvend effect. Wat de toeschouwer in
een boeiende film heeft meegemaakt, de sfeer en het milieu waarin hij
betrokken werd, de denkbeelden en de emotionele indrukken die hij er
op deed, dat alles heeft de neiging om te beklijven, om blijvende
sporen na te laten. Vooral bij de geregelde bioscoopbezoeker zijn deze
veranderingen in denken en doen manifest. Wie zijn eigen ervaringen
of die van zijn naaste op dat punt niet vertrouwt en daarom objectieve
en statische bewijzen eist, raadplege de verschillende experimentele
studies over de filminvloed. Hij zal daaruit de overtuiging winnen, dat
geen andere geestelijke macht ter wereld in staat is zo diep en zo
blijvend op de mens in te werken.
Men kan zich verbazen over deze wonderbaarlijke invloed van een
schimmenspel en daarna de vinger waarschuwend opheffen met de
vermaning om toch weg te blijven van „slechte" films. Maar doet men
niet beter zich eerst ernstig af te vragen waaraan deze „magische"
kracht van de film valt toe te schrijven, opdat men, wapens en tactiek
van de tegenstander kennend, zelf deugdelijke wapens ten afweer en
ten aanval weet te smeden?
In de niet zeer uitvoerige wetenschappelijke literatuur over het
vraagstuk van de filminvloed zoeken wij tevergeefs naar een afdoende
of althans naar een bevredigende verklaring voor de gesignaleerde
effecten. We vinden slechts vingerwijzingen voor de richting waarin
een dergelijke verklaring te zoeken is. Men moet zich niet verbazen,
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indien we bij ons onderzoek een weg worden opgedreven, waarop de
wetenschap van de menselijke beïnvloeding, onderdeel der psychologie,
zelf nog niet ver gevorderd is, zo wonderlijk zijn de verschijnselen die
we op die weg passeren. „Magisch" heeft. de Paus in Zijn filmencycliek
de macht van de film genoemd. En inderdaad, het zijn wonderbaarlijke,
haast nog onverklaarde phenomenen die we ontmoeten op onze onderzoekingstocht naar de verklaring hiervoor. Hun namen zijn ons niet
onbekend. We dienen ons echter zo nauwkeurig mogelijk rekenschap
te geven van hun inhoud, alvorens we kunnen hopen dat deze verschijnselen licht kunnen werpen op het probleem van de f ilminvloed.
Wij menen nl., dat de bioscoopsituatie, de beïnvloeding door de
vormentaal van de film, en het opgaan in en blijven denken aan het
filmverhaal, samenhangen met die „vreemde" psychismen die men in de
psychologie hypnose, suggestie en overdracht noemt. Door in het
navolgende deze psychismen en hun betrekking tot film en bioscoop
aan een nadere beschouwing te onderwerpen, trachten we van deze
mening verantwoording af te leggen.

II
De situatie waarin wij gewoonlijk verkeren, wanneer we een film
zien, kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: wij zijn nagenoeg
volkomen in het donker gehuld, daardoor grotendeels geïsoleerd van
andere toeschouwers (een isolement dat slechts verbroken wordt, indien
de film b.v. de algemene lachlust opwekt) , psychisch in een toestand
van passieve afwachting en zodra de film begonnen is geheel geabsorbeerd door de filmbeelden, die ons dwingen onze ogen op eenzelfde
punt gefixeerd te houden.
Het bijzondere van deze situatie is, dat al de factoren die er deel van
uit 'maken samen bijdragen tot één bepaald resultaat, nl.: een zekere
verlaging en ontremming van ons bewustzijn, een vermindering van ons
reflexief denken en een verslapping van onze normale geestelijke weerstand.
In een toestand van volslagen duisternis ondergaat ons tijds- en
ruimtegevoel een zekere wijziging. Wij verliezen het vermogen om ons
met vrij grote nauwkeurigheid rekenschap te geven van de duur van het
tijdsverloop. Een kwartier in het donker schijnt soms een uur te duren.
Voorts verliezen de omtrekken der dingen in de ruimte waarin we ons
bevinden hun scherpte, tengevolge waarvan wij gestalten en vormen
gaan waarnemen die in de werkelijkheid niet existeren. Onze verbeelding speelt ons parten.
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begint bij het hypnotiseren doorgaans met de patiënt uit te nodigen een
gemakkelijke, volkomen ontspannen houding aan te nemen, immobiliseert dan zijn opmerkzaamheid door hem enige tijd een blinkend voorwerp te laten fixeren, mede om zijn weerstand te breken, en brengt hem
vervolgens door eentonig spreken of door een eentonig rhythmisch
geluid in een slaaptoestand, op gelijksoortige wijze als de moeder met
een eentonig slaapliedje of met het regelmatig heen en weer bewegen
van de wieg haar kind in slaap sust.
De verschijnselen die zich in de hypnotische toestand kunnen voordoen verschaffen ons nu wellicht ook enig inzicht in de wijze waarop
de bioscoopbezoeker, eenmaal door de bioscoopsituatie in een hypnoïde
toestand gebracht, door de film gaat beïnvloed worden.
Drie gevolgen van de hypnotische toestand zijn voor ons doel bijzonder belangwekkend. Het eerste is het wegvallen van de scheidsmuur
tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Voorvallen van jaren geleden
kunnen in hypnose weer in de herinnering worden gebracht. Maar ook
de in het dagelijkse leven onderdrukte en verdrongen neigingen en
impulsen, vooral de sexuele drift en de agressiedrift, komen in de
hypnose gemakkelijk naar boven. Films met een sterke erotische inslag
en films waarin gevochten, gemoord en geplunderd wordt, kunnen
gevaarlijk zijn omdat ze de in hypnoïde toestand snel geprikkelde
sexuele driften en gevoelens alsmede het agressie-instinct tot grote
sterkte kunnen aanwakkeren. De opgewekte en opgehoopte driften
zullen zich dan buiten de bioscoopzaal gaan ontladen, hetgeen meestal
een gevaar inhoudt, voor het individu zelf of voor de gemeenschap.
Het tweede merkwaardige verschijnsel dat zich bij de gehypnotiseerde vertoont is zijn overgevoeligheid voor allerlei indrukken. In de diepe
hypnotische slaap of trance-toestand komt zelfs helderziendheid voor.
Maar ook in de gewone lichtere vorm van hypnose zijn de zintuigen
van de patiënt overgevoelig geworden. Hij hoort, ruikt, proeft en voelt
beter dan in waaktoestand. Hij is ook sneller ontroerd en heeft grotere
moeite om zijn aandoeningen te beheersen. Voor ons is deze wetenschap in zoverre van belang, als er door duidelijk wordt, hoe het komt
dat zelfs vrij „nuchtere" mensen door een film hevig kunnen worden
aangedaan. Een indirect bewijs voor de juistheid hiervan levert de
volgende proef: men ga een film die hevig ontroerd heeft eens een
tweede maal zien. Vanzelf is men dan wat critischer ingesteld en de
passieve houding ontbreekt. De film verliest dan onmiddellijk een groot
deel van haar ontroeringskracht.
Het derde en belangrijkste gevolg van de hypnose is de verhoogde
suggestibiliteit. Hierbij dienen we iets langer stil te staan.
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III
Onder suggestie verstaan we in het algemeen de onbewuste verwezenlijking van een voorstelling. Elke voorstelling schijnt uit zichzelf de
neiging te hebben om werkelijkheid te worden. De voorstelling van een
gewaarwording doet die gewaarwording ontstaan. De voorstelling van
een gevoel roept dat gevoel wakker. De voorstelling van een handeling
doet een neiging ontstaan om de handeling uit te gaan voeren. Stelt
men zich voor dat men zeer moe is en dat men een loom gevoel krijgt in
armen en benen, dan bestaat er inderdaad alle kans dat men werkelijk
moe wordt en dat armen en benen zwaar worden. Hoe levendiger, hoe
plastischer deze voorstelling is, hoe gemakkelijker het gesuggereerde
gevoel ontstaat. Stelt men zich voor dat men een bepaalde beweging
maakt, b.v. dat men naar een hoek van de kamer loopt, dan ondervindt
men werkelijk de neiging om die beweging te gaan uitvoeren.
Zo gebeurt het zeer dikwijls, dat men een bepaald denkbeeld tegen
komt in de krant, of dat men een bepaalde mening hoort verkondigen
in gezelschap, en dat men dan enige tijd later constateert dat het
bewuste denkbeeld of de bedoelde mening, waar men eerst onverschillig tegenover stond, tot een persoonlijke overtuiging is geworden, die
men tegenover anderen als de juiste opvatting verkondigt, zonder dat
men zich ooit rekenschap heeft gegeven van die juistheid. Talloze
meningen accepteren we op gezag van anderen zonder enige redelijke
motivering. Het effect van een regelmatig met nadruk herhaalde slagzin
is aan dezelfde suggestieve werking toe te schrijven.
Hoewel niet iedereen in gelijke mate ontvankelijk is voor suggestieve
beïnvloeding, staan de meesten van ons er toch dagelijks meermalen in
een of ander opzicht aan bloot. In de hypnotische of hypnoïde toestand
echter is deze ontvankelijkheid, de suggestibiliteit, bij iedereen in sterke
mate verhoogd. Wie eenmaal in hypnose is gebracht accepteert de
meest absurde denkbeelden die men hem voorhoudt als juist. Men kan
hem vertellen, dat hij van geslacht is veranderd en geen man meer is
maar een vrouw en hij zal er diep van overtuigd zijn en zich zelfs
gedragen zoals hij denkt dat een vrouw zich in bepaalde situaties
gedraagt. Men kan hem zelfs voorhouden, dat hij zijn eigen naam niet
meer weet te noemen en hij zal vergeefse pogingen doen om zich zijn
naam te herinneren. Geeft men zo iemand een glas water te drinken,
waarvan men hem gezegd heeft dat het alcohol is, dan zal hij onmiddellijk gaan gebaren alsof hij stomdronken is. Wie nog nooit een hypnotiseur zag optreden, moet dit wel fantastisch toeschijnen. Het is echter
niet meer dan de waarheid en zelfs maar een klein gedeelte van de
waarheid.
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nog door andere factoren versterkt. Het gewone meeleven met de held
van het verhaal, dat zich vooral bij het publiek van het schellinkje uit in
luide bijvalsbetuigingen, aansporende kreten en waarschuwingen voor
het gevaar dat de held bedreigt, het volledig opgaan in het filmverhaal
dus, is het voorstadium voor deze identificatie. Opdat hij zich echter
volledig inleeft in de rol van de filmspeler en zich medespeler waant,
moet er een zekere affectieve binding ontstaan tussen toeschouwer en
filmacteur. Hoe meer overeenkomst de toeschouwer ontdekt tussen de
filmacteur en zichzelf, hoe groter de kans is op deze affectieve binding.
Komt daar nu nog bij een verlangen om zelf deel te hebben aan diens
belevenissen, dan zijn alle gunstige voorwaarden voor een volkomen
geestelijke vereenzelviging met de filmacteur aanwezig. En op dat
verlangen nu is juist de grote meerderheid der „vlotte" industrie-films
afgesteld. De zucht naar grootser leven van de geestelijk- of maatschappelijk-kleine burger, zijn honger naar avontuur, rijkdom en macht
en zijn begeerte naar al datgene, waaraan hij zelf in werkelijkheid geen
deel kan of durft hebben, dat is de „romantische" trek die in de meeste
films aanwezig is.

IV
Wij spraken zoëven van identificatie. In de psycho-analyse koppelt
men het begrip der identificatie of psychische vereenzelviging aan datder overdracht of trans f ert. Men duidt met deze laatste term het merkwaardige feit aan, dat een bepaalde, aan het driftleven onttrokken
energie (libido genoemd) wordt overgedragen op een ander persoon.
Normaliter zou deze energie, omdat ze met kracht onderdrukt werd —
want ze is veelal van sexuele of agressieve aard ---• bepaalde psychische
stoornissen hebben kunnen formeren. Bij het transf ertverschij nsel worden bewuste en onbewuste neigingen en verlangens overgedragen op
een ander, op de behandelende geneesheer vooral, doordat de patiënt
het verdrongene opnieuw beleeft tegenover de ander. Het overdragen
heeft nu eenzelfde reinigende werking ( „kathartische" werking, om
met Aristoteles te spreken) als het normale afreageren van driften.
Indien we de emoties en de verlangens van de personen uit de film
— dank zij het psychisme der suggestie zelf meebeleven, herbeleven
we onze eigen verdrongen neigingen en impulsen. De film kan ons nl.
deze driften duidelijk maaken, ze verlossen uit hun schaduwachtig
bestaan in ons onderbewustzijn, ze objectief waarneembaar en hanteerbaar maken. We projecteren ze nu a.h.w. in de personen uit de film en
zouden er ons op die manier van bevrijden, indien de filmpersonen en
de filmhandeling geen enkel spoor in ons achterlieten. Dat is echter
39
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zelden het geval. Het verloop van de film kan, mits we dit verloop
actief beleven, wel kathartisch werken, maar de herinnering aan de
filmbeelden kan ons naderhand parten gaan spelen. De herinnering
kaatst ons de driften en emoties a.h.w. terug. Herhaaldelijk kan men
aan zichzelf waarnemen, dat de door bepaalde filmscènes opgewekte
gevoelens en begeerten door de ontwikkeling van de filmhandeling
volkomen „bekoeld" (d.i. afgereageerd) zijn. Maar enige tijd na het
zien van de film keren de bewuste scènes in de herinnering terug en
doen dan opnieuw de bedoelde gevoelens en begeerten ontstaan. En dit
maal is er geen filmverhaal meer dat zuiverend kan werken.
Kan de katharsis dus nooit zo volledig zijn, dat we na het zien van
de film niet nog blijven zitten met een opeenhoping van opgewekte
driften? Er is, geloven wij, deze ene mogelijkheid: indien de toeschouwer voor zijn affecten en impulsen een creatieve expressie zou vinden,
zou hij de gedeblokkeerde energie niet alleen kanaliseren, maar hij zou
ze ook voor een hogere, geestelijke activiteit opgebruiken. Hij zou ze, in
de terminologie der psycho-analyse, sublimeren. Wat moeten we echter
verstaan onder creatieve expressie? Dat de toeschouwer zelf deelneemt
aan het scheppingsproces van het filmwerk, door zijn verbeeldingskracht in te schakelen en daarmee te trachten van de oppervlakkige
inhoud van het filmbeeld door te dringen tot de in dat filmbeeld uitgedrukte gedachten van de filmmaker. Het filmbeeld is immers niet
alleen maar een spiegelbeeld van een stuk (gespeelde) werkelijkheid,
het is tevens uitdrukking van des filmmakers verhouding tot die werkelijkheid. Slechts wie deze verhouding uit het filmbeeld begrijpt, beleeft
de feiten en de dingen op dezelfde manier als de filmmaker ze (in zijn
scheppende verbeelding) beleefde. En hij alleen ondergaat daarmee
dezelfde zuiverende werking als de filmkunstenaar zelf ervoer bij de
schepping van zijn werk.

V
Natuurlijk is niet iedere bioscoopbezoeker te allen tijde even zeer en
even gemakkelijk beïnvloedbaar. Ceteris paribus is zijn suggestibiliteit
recht evenredig met de mate van affectieve geladenheid der gesuggereerde voorstellingen, het aantal keren dat deze voorstellingen herhaald
worden, de mate van gedisciplineerdheid van de toeschouwer, de aanwezigheid van meer of mindere angst om verantwoordelijkheid te
dragen, en tenslotte en vooral met de mate waarin zijn bewustzijn
verlaagd of vernauwd is. Daar kan men tegenover stellen, dat de
suggestibiliteit omgekeerd evenredig is aan het critisch vermogen, het
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boek ons kan beïnvloeden en de wijze waarop de film dat pleegt te
doen. De schrijver past in het woordgebruik een gedachte toe op een
zaak. Het woord is die zaak niet zelf, maar een teken voor de gedachte
over die zaak. Dat is voor iedere enigszins ontwikkelde lezer vanzelfsprekend. Ook het filmbeeld is een teken voor een gedachte over een
zaak (al is die gedachte soms niet meer dan een ruimtelijke verhouding) , maar dat teken lijkt zozeer op de zaak zelf, dat er nauwelijks
meer iemand aan denkt om de betekenis van dat teken nog verder te
onderzoeken. Maar daarvan wordt de toeschouwer nu juist het slachtoffer. Hij staat tegenover de filmmaker in een minderheidspositie.

VI
Tegen deze magische macht van de film, waarvoor wij in het
voorafgaande een verklaring probeerden te zoeken, kan een centrale
keuringsinstantie slechts een zekere bescherming bieden. Het is duidelijk dat vele bioscoopbezoekende personen door de aangelegde keuringsnormen over één kam geschoren worden, en dat terwijl er, wat de
mate van hun beïnvloedbaarheid aangaat, ontelbare individuele verschillen bestaan. Dit bezwaar, dat men terecht kan aanvoeren tegen
een centrale keuring, ligt echter besloten in haar aard en is dus onoverkomelijk. Behalve dit kan men ter verontschuldiging zeggen, dat aan
duizend personen beter een film onthouden kan blijven, dan dat er tien
van deze duizend een verkeerde invloed van ondervinden, temeer
omdat men in 99 van de 100 gevallen een juister gebruik maakt van de
taal door te zeggen dat een film de mensen bespaard blijft, dan door te
klagen dat een film hun onthouden wordt. Iedereen die als keurder het
twijfelachtig genoegen smaakt om 20 tot 40 films per maand te zien,
zal dit onmiddellijk onderschrijven.
De bezwaren, klevende aan een centrale keuring en aan een keuring
in het algemeen, kunnen echter niet wegnemen dat ze allernoodzakelijkst is. Ze is desondanks echter alleen verantwoord, indien ze op
deskundige wijze wordt ten uitvoer gelegd. Wat nu dienen we te
verstaan onder deze deskundigheid?
Men zou kunnen menen dat het voldoende is de film te controleren
aan de hand van een lijstje van keuringsnormen, die door slechts enkele
deskundigen op papier gesteld zijn. Het is echter een onmogelijkheid
een codex van filmkeuringsnormen te redigeren die voor elke film een
gemakkelijk aan te leggen maatstaf biedt. Men leze b.v. eens de codificatie van normen die indertijd opgesteld werden voor het merendeel
van de Amerikaanse productie-maatschappijen. Na de eerste lezing
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daarvan zou men zeggen dat daar geen speld tussen te krijgen is, zo
nauwkeurig schijnt men in alle moeilijkheden voorzien te hebben. Men
kan zich geen geval indenken dat door deze keuringsnormen niet gedekt wordt. Men neme echter de eerste de beste C--IIl-film en het
papier laat ons onmiddellijk in de steek. Het is b.v. ondoenlijk als norm
te accepteren dat een film geen zinnelijke scènes mag bevatten. Voor
jeugdige personen, bij wie van een film eerder een afzonderlijke scène
dan het complete handelingsverloop blijft hangen, is een film met enige
van dergelijke scènes zeker ontoelaatbaar. Bij volwassenen echter kan
het verloop van de film corrigerend werken, zoals hiervoor is betoogd.
Een zelfmoord of echtbreuk is te allen tijde in strijd met de christelijke
beginselen; beide zijn daarom echter nog geen verboden thema voor een
film. Voorziet onze keuringscodex hierin door te zeggen, dat zelfmoord
en echtbreuk niet aantrekkelijk mogen worden voorgesteld, dan wordt
daarmee een grote interpretatievrijheid gelaten aan de keurder. En zo
gaat het in de meeste gevallen: de keurder kan een welomschreven
normencodex als leiddraad benutten, hij heeft daarbij in vrijwel alle
gevallen zelfstandig te interpreteren. Er mag dus niet alleen van de
opstellers der normen, maar van alle keurders deskundigheid verwacht
worden. Daaronder nu zouden wij willen verstaan een combinatie van
de volgende eigenschappen: een zekere rijpheid van levenservaring en
een meer dan middelmatige verstandelijke ontwikkeling; enig inzicht in
het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf, kennis van de vormentaal
van de film en begrip voor de inwerking van de film op de verschillende
groeperingen van het publiek. Dit zijn de gewone, minimale eisen die
men aan iedere keurder mag stellen. Daarnaast menen wij enkele
buitengewone eisen te mogen stellen, buitengewone, niet omdat er
eigenlijk teveel mee gevraagd wordt van de keurders, maar in tegendeel
juist omdat de vervulling van deze eisen de keurder pas meer deskundig
maakt dan de vele anderen die om een of andere reden interesse hebben
in het filmvraagstuk. Wij menen van de keurders te mogen vragen: een
voortdurende bezinning op de aard en de grootte van de filminvloed
vanuit het perspectief van de speciale groep van het bioscooppubliek
die men als keurder vertegenwoordigt. De onderwijzer of leraar dient
die filminvloed vooral te beoordelen voor zijn pupillen, de journalist
voor het krantenlezend publiek, de sociale werker b.v. voor de fabrieksarbeider enz. Daarnaast vragen wij van de keurder een voortdurende
zelfwaarneming, een waarneming van en bezinning op de eigen reacties, die de overtuiging van en het inzicht in de werking van de filminvloed groter maken. Al de stellingen die wij hiervóór over de invloed
van de film verkondigd hebben, leiden hoogstens tot theoretisch begrip,
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maar niet tot de zo gewenste eigen overtuiging, indien we zelf niet
,.,aan den lijve" ervaren hebben hoe een film ons in hypnose kan brengen, ons vroeger niet gehuldigde opvattingen suggereert, ons vereenzelvigt met de filmheld enz.
Wij durven zelfs nog verder te gaan en het volgende in overweging
te geven: er verschijnen van tijd tot tijd boeken of artikelen over het
filmvraagstuk, waarvan het gewenst zou zijn dat ze door iedere keurder
gekend werden. Dat kan echter niet altijd het geval zijn, vooral niet
omdat de meeste belangrijke literatuur over het filmvraagstuk van
buitenlandse oorsprong is en ons land zelden bereikt, indien er niet
speciaal om gevraagd wordt. Het lijkt ons een nuttige maatregel wanneer door het bureau van de Katholieke Film-Centrale van tijd tot tijd
mededelingen over bedoelde publicaties werden rondgestuurd aan de
keurders.
Voorts zou het aanbeveling verdienen met de keurders regelmatig
besprekingen te houden over het filmvraagstuk. Zulks zou het best te
verwezenlijken zijn in de vorm van een filmstudie-kring die gedurende
de wintermaanden wekelijks of om de veertien dagen een ernstige
studie over de verschillende aspecten van hetzelfde filmprobleem
onderneemt.
Met dit soort bescherming die bestaat in een keuring op toelaatbaarheid maakt men echter niemand minder vatbaar voor de filmsuggestie.
Wanneer de katholieke filmorganisatie niet meer zou doen dan bepaalde films verre houden van een bepaald publiek, handelt ze nauwelijks
beter dan de onverstandige vader die zijn kinderen hun leven lang
onmondig houdt door ze al maar te beschermen. Een goed paedagoog
tracht zichzelf overbodig te maken. De Katholieke Film-Centrale heeft
eveneens tot taak het aan haar toevertrouwde bioscooppubliek mondig
te maken. Daartoe nu staan haar, als wij het goed zien, twee middelen
ten dienste, die, willen ze werkelijk vrucht afwerpen, tezamen moeten
worden aangewend.
Het eerste middel is de positieve filmkeuring, een keuring, die
bepaalde films voor bepaalde groepen van het publiek aanbeveelt,
omdat deze films om een of andere reden waardevol moeten genoemd
worden. Waardevol om artistieke kwaliteiten, om algemeen-culturele
en paedagogische verdiensten of ook omdat er practische belangen mee
gediend worden.
Op deze wijze zal het publiek gaan leren zelf een positief criterium te
hanteren, omdat het onwillekeurig vergelijkingen zal gaan maken
tussen aanbevolen en niet-aanbevolen, slechts toegelaten films. Als
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bijkomend voordeel van een positieve keuring moet dan nog gezien
worden, dat ze kan werken als een correctief op de negatieve keuring,
in zoverre er nl. door voorkomen kan worden, dat voor alle bioscoopgangers dezelfde maatstaven worden aangelegd.
Het tweede middel, veel moeilijker toe te passen dan het eerste, (al
stelt ook dit zijn problemen) is het directe onderwijs in de filmtaal. Na
het hiervoor over deze filmtaal betoogde zal men begrijpen wat wij
hiermee bedoelen en waarom onderwijs in de filmtaal door ons buitengewoon nuttig en noodzakelijk geacht wordt. De honderd en een
bezwaren die men er tegen in zal weten te brengen, doen aan deze
noodzaak niets af. Wij zijn ons overigens van deze bezwaren wel
bewust. Men zal er pas een afdoende oplossing voor vinden, indien
men het zover heeft gebracht, dat men in verschillende vormen van
onderwijs, in het middelbaar en hoger onderwijs en in het onderwijs
buiten schoolverband ernstig rekening gaat houden met het bestaan en
de geweldige importantie van het verschijnsel film. Wie deze eis te
verregaand vindt bedenke, dat de bioscoop op dit ogenblik al — en in
de toekomst in onvoorstelbaar sterkere mate — voor velen, en voor de
jeugd in het bijzonder, een leerschool is voor velerlei zaken. Een leerschool echter waarin het kind volkomen aan zichzelf is overgelaten, óf
leiding moet accepteren van mensen die van het brevet in de paedagogie nog ver verwijderd zijn. Voor wie dit bedenkt houdt ook het toekomstbeeld der televisie eerder een dreigend gevaar dan een beloftevolle cultuurverrijking in.
Wanneer deze plannen in bredere kringen bijval zouden kunnen
vinden en aan de verwezenlijking ervan zou begonnen worden, dient
men zich te behoeden tegen dit ene grote gevaar: het dilettantisme. Het
is dit dilettantisme dat al talloze goed bedoelde pogingen op het gebied
van de „filmcultuur" heeft doen mislukken en het fundament van het
vertrouwen in nieuwe plannen heeft ondergraven. Het is dit dilettantisme ook waarvoor de Paus waarschuwt in zijn filmencycliek. In filmland, nog grotendeels bevolkt met blinden, is de dilettant echter de
eenoog die koning is. Het behoort mede tot de taak van de katholieke
filmorganisatie die de opdracht van de Paus goed begrepen heeft, er
zorg voor te dragen, dat vakmanschap en deskundigheid op filmgebied
de plaats gaan innemen van dilettantisme en beunhazerij. Daartoe moet
er aan meerderen de gelegenheid verschaft en de middelen geboden
worden om een ernstige filmstudie te ondernemen. Reeds durft men in
een internationale kring van geleerden te spreken van een wetenschap
van de film, van een filmologie. Wanneer enige geïnteresseerden zich
ernstig zouden gaan wijden aan deze wetenschap, zou de katholieke
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filmbeweging daar te zijner tijd de rijke vruchten van plukken, vooral
ook bij de vervulling van haar opvoedingstaak.
Beide middelen, de positieve filmkeuring en het onderwijs in de filmtaal, vragen een centraal orgaan ter voorlichting en leiding. De positieve keuringsuitspraken en de motivering daarvan moeten op ruime
schaal bekend gemaakt kunnen worden wil de zo noodzakelijke gedachtenwisseling in filminteresse-groepen (K.F.A.-comité's) uitgelokt
en in banen geleid worden. De opvoeding tot film-zien-met-verstand en
daarmee het onderwijs in de filmtaal eist voortdurend nieuwe instructies en nieuw materiaal. Een dergelijk orgaan moet, naar onze mening,
niet een verzameling zijn van filmrecensies, maar een leiddraad bij het
zelfonderricht in de f ilmtaal; een bron van feitelijke gegevens over
aanbevolen films, met de motivering van de keuringsuitspraak; een
actie-program vooral voor allen die het goed menen met de film.

VII
Voor menigeen zijn idealisme en gebrek aan werkelijkszin synoniem.
Stellen wij onze idealen te hoog, staan wij niet meer op de begane
grond? Onze eisen van deskundigheid en van filmonderwijs zullen
wellicht velen te hoog achten. Maar juist omdat wij de werkelijkheid
der filmproblemen kennen en de bestaande feiten onder ogen zien,
achten wij het noodzakelijk bepaalde eisen te stellen.
Het filmvraagstuk beweegt zich niet vanzelf naar een oplossing toe,
het wordt integendeel van jaar tot jaar groter en gecompliceerder,
omdat steeds meer terreinen van het leven binnen de invloedssfeer van
de film komen te liggen. De groter en talrijker wordende problemen
vragen een toenemend inzicht en een toenemende zorg, een steeds
deugdelijker bescherming en opvoeding van het publiek.
In dit opzicht heeft de Katholieke Film-Centrale een uitermate
belangrijke taak te vervullen, een taak, die echter alleen maar volkomen
ten uitvoer gelegd kan worden, indien op ieder lid van het keurderscorps een beroep mag gedaan worden om zich meer en meer in de
theoretische en practische aspecten van de negatieve en positieve keuring in te werken; indien de K.F.C. kan rekenen op de loyale steun en
medewerking van de katholieke pers-organen, zonder welke de keuringsuitspraken hun weg tot het publiek niet of niet op de juiste wijze
kunnen vinden; indien de katholieke film-actie zorg draagt voor een
stevige kern van bioscoopbezoekers die als noodzakelijke propagandisten van ons werk kunnen optreden.
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nog niet helder omlijnd. Het gaat met de sociale geneeskunde, zoals
met alle dingen die groeien mét en uit het leven: de levende werkelijkheid is zeer gecompliceerd en het is niet gemakkelijk de steeds wisselende elementen te definiëren. Men aanvaardt geredelijk dat het gaat
over de geneeskunde in de volle zin van het woord, als de kunst om te
voorkomen (hygiëne en preventieve geneeskunde) en te genezen (curatieve geneeskunde) , zowel in haar wetenschappelijke grondslag als in
haar technische toepassing. Maar waarom heet ze sociaal? Men antwoordt dat ze een sociaal standpunt inneemt. En om dat sociale standpunt te verduidelijken, zegt men dat ze zich inlaat met de betrekkingen
die bestaan tussen de gezondheid en de bestaansvoorwaarden in de
gemeenschap.
Wellicht komen we tot meer inzicht door dat sociaal standpunt nader
te analyseren. Want sociale toestanden en levensvoorwaarden verwijzen ons naar het bredere plan van het sociale vraagstuk, waarin de
sociale geneeskunde haar plaats zou hebben en waarmee ze dan ook
zou evolueren. Maar dan dient men de sociale kwestie in haar gehele
omvang te beschouwen. Veel te gemakkelijk denkt men in dit verband
uitsluitend aan de belangen van de arbeidersstand, — ze zijn inderdaad
niet te onderschatten, — alsof het sociale niet alle standen betreft. Het
is de vraag van de hele sociale ordening: de gemeenschap moet in deze
richting uitgroeien, dat de lasten zoveel mogelijk proportioneel over alle
leden verdeeld worden en dat de voordelen van het gemeenschapsleven
zoveel mogelijk aan allen toekomen volgens hun werkelijke behoeften.
Laten we dat even toepassen op het domein van het Staatsleven. De
Staat heeft als doel de volledige vervolmaking van zijn burgers in de
tijdelijke orde. Dat betekent, op materieel gebied, dat het economisch
leven zó dient te worden geordend, dat alle burgers zoveel mogelijk
kunnen beschikken over wat werkelijk nodig is om behoorlijk hun
levenstaak met alle verantwoordelijkheden te kunnen vervullen. Waar
de communisten zeggen: aan ieder volgens zijn behoeften, brengen ze
niets nieuws, tenzij de formulering. Sprak reeds Sint Thomas niet over
het necessarium secundum conditionem? En is het niet klaar dat bij hem
de conditio niets te maken heeft met het statisch begrip van stand, zoals
het liberalisme het ziet, maar dat hij de stand dynamisch opvat en voor
ieder eist wat nodig is om werkelijk zijn aanleg ten volle te kunnen
beleven en zijn taak op individueel en sociaal plan ten volle te vervullen? Daar we ingebouwd zijn in de stof, is dat necessarium secundum conditionem de basis van een volwaardig menselijk leven en een
normale voorwaarde, aldus nog Sint Thomas, ----- om deugdzaam te
kunnen leven. De Staat is de gemeenschap van alle burgers en hij moet
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dus economisch zo ingericht worden, dat allen zoveel mogelijk die
noodzakelijke materiële welstand kunnen bereiken. Op die materiële
basis moet de cultuur van de hele persoon worden uitgebouwd, op elk
terrein en — in zover ze tot de tijdelijke orde behoort — is ze een doel
dat in de Staatsgemeenschap moet worden beveiligd en bevorderd. De
Staat moet er voor zorgen de vereiste voorwaarden te scheppen om de
geestelijke cultuurwaarden zoveel mogelijk voor allen bereikbaar te
maken, om allen in staat te stellen hun gezinsleven, hun zedelijkheid en
hun godsdienstbeleving degelijk te ontwikkelen. Zo komt in de Staat de
sociale kwestie neer op de vraag hoe het gemeenschapsleven geordend
dient te worden, opdat al de leden zo adequaat mogelijk hun stoffelijke
en geestelijke vervolmaking kunnen nastreven. De Staat moet gericht
zijn naar het algemeen welzijn (finis qui) . Maar hoe zou men van
algemeen welzijn kunnen spreken als het niet bestemd was voor de
algemeenheid, dus voor alle burgers in Staatsverband ( finis cui) ?
In de inhoud van dat algemeen welzijn, de stoffelijke en geestelijke vervolmaking van de burgers, bonum perfectum humanum,
heeft de geneeskunde natuurlijk een bevoorrecht aandeel. Hoe men ze
ook omschrijve, ze is in elk geval dienstbaarheid aan de gezondheid. Zo
heeft ze tegelijk betrekking op het lichamelijk en op het geestelijk goed
van de mensen, want wat de gezonde toestand van ons stoffelijk
lichaam bevordert, waarborgt meteen onze menselijke activiteit en onze
geestelijke vervolmaking: mens sana in corpore sano: een gave geest in
een gave leest.
Dat het hier gaat over wezenlijke belangen, behoeft niet eens te
worden gezegd. We moeten onszelf vervolmaken, alles doen wat vereist wordt door onze lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en door de
objectieve relaties die ons binden aan de wereld, aan de evenmens, aan
de gemeenschap en aan God. Dat is onze persoonlijke bestemming. Om
deze te bereiken, beschikken we over ons persoonlijk initiatief, onze
eigen vrije activiteit, die natuurlijk innerlijk afhankelijk is van de evenwichtige toestand van het organisme die men gezondheid noemt. De
gezondheid is dan ook een essentieel belang van ieder en allen. Ze is
een integrerend bestanddeel van het algemeen welzijn en het behoort
tot de taak van de Staat er voor te zorgen dat de middelen, waarover
hij beschikt om de gezondheid te bewaren en te herstellen, zo adequaat
mogelijk aan alle burgers ten goede komen. Welnu, die dienstbaarheid
aan de gezondheid is de eigen taak van de geneesheren, een functie
waarop z ij alleen door hun vorming voorbereid zijn. Dus komt het er op
aan dat in een bepaalde Staat het corps van de geneesheren effectief
dienstbaar is aan de gezondheid van de hele bevolking met al de
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sche uitrusting hoge kosten met zich meebrengt. Verder moeten dikwijls de grote onkosten gedragen worden van weken- of soms maandenlange behandeling in klinieken, preventoria en sanatoria. Zou er nu
nog enkel de verhouding bestaan van de medicus tot zijn patiënt, dan
ware het reeds voor de geneesheer onmogelijk de kosten te dragen van
alle gevallen van mensen, die zulk een tussenkomst niet kunnen vergoeden en zou er noodzakelijk een dubbele geneeskunde ontstaan: één
die alle middelen van de huidige medische wetenschap en techniek ten
dienste stelt aan hen die kunnen betalen en een andere, die enkel die
behandelingen zou verrichten welke aan behoeftigen kosteloos of tegen
een geringe vergoeding kunnen worden gegeven. Maar dan staat de
volledige geneeskunde niet meer adequaat in dienst van allen en is ze
dus niet meer sociaal.
De evolutie van de geneeskunde heeft haar weerslag doen voelen op
het sociale leven, dat de nodige aanpassing heeft gevonden in de organisatie van de mutualiteiten. In wederzijds hulpbetoon, — mutuum
adiutorium,
dragen alle leden iets bij, om de behandeling van de
gevallen die bij mensen van hun vereniging voorkomen, te bekostigen.
Het principe is uitstekend om de geneeskunde effectief sociaal te
maken. Het is het goed recht van de mensen aansluiting te zoeken bij
elkaar om ieders en aller welzijn te verzekeren. Het is een zegen voor
de geneesheren dat er instellingen bestaan die het hun mogelijk maken
hun verantwoordelijkheid ten volle na te komen tegenover alle patiënten, terwijl ze enkel op eigen krachten onmogelijk voor allen alle
middelen van hun medisch beroep beschikbaar zouden kunnen stellen.
Het dient te worden onderlijnd dat het principe van de mutualiteiten
een kostbare hulp' is voor de medici om effectief de geneesheren te
kunnen zijn voor allen, om de geneeskunde werkelijk sociaal te maken.
Het is tevens een weldaad voor de Staat dat uit het vrij initiatief van
zijn burgers verenigingen ontstaan, die daadwerkelijk meehelpen om
het algemeen welzijn te bevorderen, want zijn taak is essentieel ordenend en hij mag zich niet het initiatief toeëigenen dat behoorlijk door
enkelingen of kleinere groeperingen in handen genomen kan worden.
Zo zijn de ziekenfondsen een natuurlijke uiting van de wisselwerking
tussen medische en sociale evolutie, een belangrijk element in de uitbouw van de sociale geneeskunde.
2. Ontwikkeling van de hygiëne
Een tweede element is de vooruitgang van de hygiëne. De medische
wetenschap krijgt een steeds groeiend inzicht in de voorwaarden en

622

SOCIALE GENEESKUNDE

voorzorgen, die nodig en nuttig zijn om de gezondheid te bewaren. Zo
heeft ze haar woord mee te spreken op terreinen, die eigenlijk tot
andere bevoegdheden behoren, maar waarin ze indirect tussenbeide
kan komen krachtens haar eigen zending: dienstbaarheid aan de gezondheid. Krachtens de eisen van de hygiëne kan ze richtlijnen geven
voor de bouw en inrichting van woningen, werkplaatsen, scholen, enz.
Ze kan meespreken over de noodzakelijke ingrediënten in het voedsel.
Ze kan bemiddelen in de kwestie van de economische activiteit: de
vraag van de arbeidsduur aangepast aan menselijke krachten, het
probleem van voorzorgen die bij de arbeid nodig zijn om beroepsziekten
te voorkomen, de kwestie van de arbeid van zwangere vrouwen, van
kinderen, enz.
Daar het hier gaat om belangen die alle burgers raken, zal een
degelijke Staatsinrichting op het gebied van hygiëne voor een wetgeving zorgen die de hele bevolking bindt. Zulk een wetgeving is een
middel om de hygiëne sociaal te maken, ni. weldadig voor allen. Maar
het is evident dat de geneeskundige wetenschap hierin een hoofdrol te
vervullen heeft en op dit terrein een van haar schoonste sociale activiteiten vindt: door die wetgeving te inspireren, bereikt ze de hele
bevolking.
Feitelijk blijven wetten een dode letter, zo hun geest en inhoud niet
doordringen in het volksleven: quid leges sine moribus? Hygiëne is dus
ook een kwestie van volksopvoeding, om werkelijk met haar resultaten
allen te bereiken. Het is nog eens te meer duidelijk, dat die opvoeding
de leiding en de stuwkracht van de geneeskunde behoeft.
De invloed van de medische wetenschap op de wetgeving en de
volksopvoeding is een sociale functie, die de weldaad van de hygiëne
voor allen openstelt, dus een kwestie van sociale geneeskunde.

3. Opkomst van de preventieve geneeskunde
Als men spreekt over geneeskunde, denkt men spontaan aan ziekte
en lijden. Het object van de geneeskunde is nochtans niet de ziekte, al
staat onze sanitaire organisatie in het teken van die misvatting. Het is
overigens begrijpelijk, daar de pathologie noodzakelijk een groot gedeelte vormt van de medische studie. De ziekte is een accident, dat
geweerd en vooral voorkomen dient te worden. Het eigen object van de
geneeskunde is de gezondheid, in zover ze kan bewaard worden
(hygiëne), hersteld (curatieve geneeskunde) en bewaakt (preventieve
geneeskunde) . De belangstelling voor de preventieve geneeskunde is
een derde en zeer gewichtig element in de huidige evolutie. Ze bedoelt
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de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen en positief de gezondheid te
bewaken en te bevorderen.
De laatste jaren is het aantal gevallen van miskraam en moedersterfte bij de bevalling sterk geslonken en toch geeft elke geneesheer
graag toe, dat het onderzoek van zwangere vrouwen nog heel wat
rampen zou kunnen voorkomen. Wat de kindersterfte betreft staat
België nog achter bij andere Europese landen; het schijnt in dit opzicht
de dertiende plaats in te nemen; ook dit is een kwestie van preventieve
geneeskunde door een regelmatige controle der zuigelingen 1 ) . Heel
wat mislukkingen kunnen vermeden worden als bij de beroepskeuze
een medisch onderzoek als ernstig element mag meetellen. Niemand
ontkent nog voor bepaalde gevallen de zegen van het praenuptiaal
onderzoek. Deze enkele voorbeelden kunnen volstaan, om het onmiddellijk belang van de preventieve geneeskunde aan te tonen, in zover ze
bewaakt en voorkomt.
Haar volle betekenis zal ze pas krijgen, zodra elke burger naast zijn
identiteitskaart ook zijn gezondheidsboekje zal hebben, waarin de
uitslagen van alle onderzoeken vanaf de geboorte langs de verdere
levensontwikkeling zijn opgetekend: zuigelingen- en kleuteronderzoek,
onderzoek op- de school, voor het beoefenen van sport, bij de beroepsoriëntatie, bij de arbeid, voor het huwelijk, enz. Het bestaan van zulk
een boekje druist niet in tegen het beroepsgeheim van de geneesheer,
zo het eerst onder de bewaking blijft van de ouders en later aan de
betrokken persoon zelf wordt ter hand gesteld. Op geneeskundig
gebied, --- nl. in verband met de gezondheid, zou zo'n boekje onvervangbare diensten kunnen bewijzen: de aangetekende resultaten van
vorige onderzoeken zouden de volgende preventieve onderzoekingen
vergemakkelijken en in geval van een ziekte zouden ze voor de curatieve geneeskunde van soms onschatbaar belang zijn voor het vaststellen van diagnose en behandeling.
Daar de gezondheid voor elke mens een fundamenteel goed is, is het
een kwestie van algemeen welzijn dat de hulpmiddelen van de preventieve geneeskunde zo effectief mogelijk dienstbaar worden gemaakt
voor allen en iedereen. Wat betrekking heeft op het algemeen welzijn,
betreft de Staat. Hij heeft hier dus een rol te vervullen. Maar welke?
Sommigen menen dat de opkomst van de preventieve geneeskunde de
nationalisatie van de geneeskunde wenselijk of zelfs wellicht onafwendbaar maakt. De Staat zou, minstens reeds op het gebied van de
preventieve geneeskunde, zelf voor de nodige instellingen en technische
1)

Nederland is ver vooruit; het neemt de eerste of tweede plaats in.
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ze dient een goed is van personen: de curatieve geneeskunde betreft
steeds een bepaalde patiënt, preventieve onderzoeken gebeuren op
concrete personen, de hygiënische voorschriften gelden voor allen, nl.
voor al de personen in gemeenschapsverband.
Dat klinkt op het eerste gezicht zeer simplistisch. Maar zo gemakkelijk vergeet men de menselijke personen als men van het sociale spreekt.
Het is nog zo lang niet geleden, dat men van de gemeenschap sprak als
van een eigen, zelfstandige realiteit, die over de geslachten verder leeft
en eigen, immanente doeleinden heeft waaraan men een hele generatie
zou mogen offeren. In zulk een opvatting zal de geneeskunde slechts
sociaal zijn als ze rechtstreeks die „sociale" doeleinden dient, zelfs ten
koste van het welzijn en van de rechten der personen: sterilisatie voor
ras-zuivering, toepassing van waarheidsserum om zelfbeschuldiging te
bereiken, euthanasie om de gemeenschap te bevrijden van mensen die
haar door hun activiteit niet meer kunnen dienen. Dat alles heeft met
werkelijk sociale geneeskunde niets te maken. De geneeskunde is in
haar wezen dienstbaarheid aan de gezondheid, die een persoonlijk goed
is, en sociaal mag ze heten zo ze werkelijk haar wetenschappelijke en
technische middelen binnen het bereik kan brengen van allen, nl. van
alle personen.
2. Zo staat de geneeskunde wezenlijk gericht naar het welzijn van
personen. Beter nog, ze is een relatie van persoon tot persoon, van de
persoon van de geneesheer tot de persoon van de patiënt. Meteen is het
klaar dat niet enkel de persoonlijke waardigheid van de patiënt verdedigd dient te worden, maar ook de persoonlijke rechten van de
geneesheer moeten worden beveiligd. Nu de bevolking de gezondheid
practisch als een gemeenschappelijk belang behartigt in sociaal verband
(mutualiteiten), hebben de geneesheren ook hun verbond nodig, om
hun rechten en persoonlijke waardigheid te waarborgen. Hun orde,
of hoe men hun sociaal verband ook moge noemen, — moet een
publiekrechtelijke instelling zijn, wil ze haar taak daadwerkelijk vervullen.
Allereerst moet ze de professionele belangen van de geneeskunde
naar buiten vertegenwoordigen en verdedigen. Zo zal ze met betrekking tot de Staat alle overdreven inmenging weren en de rechten van
het medisch beroep voorstaan. Zo zal ze ook de verhoudingen van het
geneeskundig corps met de mutualiteiten regelen: het past b.v. dat de
bepaling van de tarieven voor de verschillende medische behandelingen
samen door de organisatie der geneesheren en de ziekenfondsen wordt
vastgesteld.
Maar de organisatie zou tevens ook een disciplinaire functie naar
40
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binnen moeten uitoefenen. Ze moet zulk een innerlijke tucht tot stand
brengen, dat de leden de professionele en sociale verplichtingen van
hun ambt nakomen. Zo b.v. zou ze, na met de mutualiteiten degelijke
bepalingen te hebben vastgelegd, er streng over moeten waken, dat de
geneesheren zich werkelijk houden aan de vastgestelde tarieven. Inderdaad, als de medici aan de aangeslotenen meer vragen dan het ziekenfonds terugbetaalt, wordt het opnieuw voor de meesten onmogelijk een
beroep te doen op al de middelen van de geneeskunde en is dus door
het feit zelf de geneeskunde niet meer sociaal, nl. niet werkelijk toegankelijk voor allen.
3. Daar het hier gaat om de rechten en belangen van de personen,
om hun initiatief en vrije activiteit, dient het principe geëerbiedigd te
worden: zoveel vrijheid als mogelijk is, zoveel gebondenheid als nodig
is. Dat betekent, dat de Staat fijn tussenkomst moet beperken tot het
noodzakelijke, dat hij het gezond initiatief aan enkelingen en groepen
niet mag ontnemen en dat dus zijn taak essentieel bestaat in helpen en
ordenen. Zo zal de Staat zelf geen mutualiteit stichten, waar op dat
terrein het privaat initiatief volstaat. Overigens kunnen wij enkel als
het privaat initiatief hier zijn weg baant, ten volle zeggen dat de mutualiteiten zijn van de personen en vóór de personen. Van de personen,
omdat ze uit hun werk en bijdrage groeien. Vóór de personen, omdat
ze het effectieve middel zijn om de geneeskunde volledig ten dienste te
stellen aan de gezondheid van allen. Hun wezenlijke zending bestaat er
in, een onmisbaar middel te zijn om de geneeskunde sociaal te maken
en dus zullen ze hun hulpverlening zo regelen, dat ook de duurste
behandelingen van de geneeskunde voor hun leden mogelijk worden en
dat weinig of niets worde uitbetaald voor kleine dingen, die geen
financiële last betekenen.
De sociale geneeskunde wordt werkelijkheid als geneesheren, ziekenfondsen en Staat, elk op eigen terrein en binnen de grenzen van hun
eigen verantwoordelijkheid, ernstig en deugdelijk de vraag willen
oplossen: Wat is er nodig opdat de hele geneeskunde voor allen zou
kunnen zijn?
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dreigen te komen. Paulus echter zag schepping en verlossing, natuur en
genade geheel in één hand: in Christus. Van Jesus Christus zegt hij:
„In Hem werd alles geschapen
Alles is geschapen door Hem en voor Hem
Hij is vóór alles
En alles bestaat in Hem" (Col. 1 : 16 ---- 17) .
De dagelijkse Misliturgie herhaalt dit vijf maal in elke Mis.
In het veranderlijke gedeelte der Mis wordt het dikwijls gezegd, zo
b.v. op Donderdag na Pasen, waar het graduale bidt: „Christus is
verrezen, die alles heeft geschapen. Alleluia".
En in de litanie van 0. L. Vrouw vinden wij hetzelfde terug, waar
wij haar aanroepen als „Moeder van de Schepper".
Dat de Vader deelnam aan de schepping en in de vaders iets van
Zichzelf neerlegde, betekent niet dat de Zoon er geen aandeel in had.
Alle mensenkinderen hebben iets aparts meegekregen van de Zoon.
Daar Christus Schepper is, staat Hij aan de oorsprong van het
huwelijk, dat ---- zoals de gehele schepping van Hem uitgaat en tot
Hem terugkeert. De band tussen man en vrouw, met alle echte natuurlijkheid, die daar in ligt, is Zijn persoonlijk werk.
*.*

Christus heeft de huwelijksband geschapen en toen dit stuk schepping door de zonde was bedorven, heeft Hij de band tussen man en
vrouw hersteld: Hij heeft het huwelijk verlost.
Dit was zeer nodig. Niemand kan deze band verbreken, ook de
zonde niet. Maar hij was wel veel losser geworden en liet veel speling
toe. Zo was het in den beginne niet.
Christus-Verlosser heeft het huwelijk hersteld, niet alleen door de
oorzaak weg te nemen, die ontbindend werkte, maar vooral door er een
binding aan toe te voegen, die de natuurband versterkte. Hij heeft de
sacramentele band der genade geweven door de natuurlijke band der
schepping.
Sindsdien zijn man en vrouw in het christelijk huwelijk dubbel
gebonden. En beide banden gaan terug op Hem.
Als Christus man en vrouw gebonden heeft in natuur en genade, dan
zou men kunnen menen, dat Zijn aandeel in het huwelijk voltooid is en
Hij zich verder verwijderen kan.
Bij vele - dingen, die wij verbinden, is dit immers ook zo. Wij vinden
zelfs een verbinding pas dan geslaagd, als onze aanwezigheid niet meer
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vereist wordt om de verbondenheid te doen voortduren. De chirurg
hecht de wonde zo, dat het verband der delen zijn blijvende assistentie
missen kan. En de ingenieur, die de oevers verbonden heeft door een
brug, kan na voltooiing van het werk met zijn arbeiders naar huis gaan.
Dit lijkt superieur werk.
Maar het is inferieur.
Het is vertrouwen op de krachten buiten ons om, maar Hij, in Wie
alles bestaat, heeft niemand buiten Zich om het bestaan in stand te
houden. Vandaar dat Hij zelf voortdurend de huwelijksband bindende
houdt, zowel in natuur als in genade.
De natuurbrug, die deze twee oevers verbindt, zou instorten als Hij
zich terugtrok. En de hechting-in genade, die Hij op de uitrafeling der
band uitvoert, is en blijft aan Zijn persoon als Verlosser gebonden.
Met Sint Jan zeggen wij dit aan het einde der Mis:
„Alles is door Hem ontstaan
En zonder Hem is niets ontstaan.
In wat bestaat, is Hij het leven" (Joh. 1 : 3 ^-- 4) .
Deze zin, toegepast op het huwelijk luidt:
„In wat gebonden was, is Hij de binding".
De liturgie van de bruidszegen in de huwelijksmis bedoelt hetzelfde
met deze woorden: In Christo nubat, zij huwt in Christus.
***

Man en vrouw moeten hier niet licht over denken. Zij weten wel, dat
er tussen hen iets gaande is dat machtiger is dan zij zelf. Maar zij
onderschatten het, door te denken dat het „iets" is. Er is niet „iets",
maar er is Iemand gaande tussen hen.
De band als werkstuk blijft verankerd in de persoon van de Schepper
en Verlosser.
Jesus is de band van alle mensen, want „waar twee of drie in Mijn
naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden".
Hij verbindt dus niet de gehuwden alleen, maar Hij verbindt hen wel
apart op een zeer bijzondere wijze. Aan niemand bindt Hij de man zo,
als aan zijn vrouw. Zelfs de band aan zijn moeder is andersoortig en
minder hecht.
Wanneer wij een voorstelling zoeken van een band, die in en door
een levende persoon wordt gelegd, dan kunnen wij ons voorlopig bepalen tot een plaatsing van Jesus achter man en vrouw, die zijn arm
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legt op zijn en haar schouder. Zijn arm is dan de band. Het sluitstuk
van deze verbinding is Hijzelf. Vandaar dat de huwelijksband in zijn
meest verborgen vezelen wordt versterkt door de H. Communie. Want
man en vrouw zijn in Christus getrouwd.
***

De moeilijkheden van het huwelijksleven zijn zo talrijk en de verschillen tussen man en vrouw gaan zo diep, dat elk huwelijk uiteen zou
vallen, als er geen band was, die sterker is dan zijzelf. Paulus heeft dit
beseft en het huwelijk een „groot geheim" genoemd. Hij voegde daar
aan toe: „Ik bedoel: in verhouding tot Christus en de Kerk" (Eph.
5:32).
Wat heeft hij daar precies mee bedoeld?
Leest men de passage der Ephesiërsbrief, die als epistel dient voor de
huwelijksmis, dan is het duidelijk, dat Paulus een parallel trekt tussen
man en vrouw enerzijds en Christus en de Kerk anderzijds.
Deze parallel wordt doorgaans verkeerd begrepen. Men denkt
meestal, dat het steunpunt der vergelijking is de verhouding tussen
man en vrouw. Vandaar uit trekt men in zijn gedachte twee vage lijnen
naar Christus en de Kerk, die onduidelijk boven het vaste uitgangspunt
zweven.
Deze opvatting keert de parallel van Paulus ondersteboven. Voor
Paulus is de verhouding tussen Christus en de Kerk de basis der
vergelijking en de verhouding man — vrouw is door parallellijnen daarvan afgeleid. De verhouding Christus — Kerk is het origineel; de verhouding man — vrouw is de copie. De bruidszegen aan het einde der
huwelijksmis licht dit toe in een mooi gebed tot „God, die in de echter
Iijke band de zegenrijke vereniging van Christus en de Kerk hebt
afgebeeld".
***

Er is geen groter troost voor de gehuwden denkbaar dan een reële
visie op deze parallel van Paulus.
Met veel kunstwerken gaat het zo, dat wij eerst de copie zien en
daarna pas het origineel. Zij, die pas getrouwd zijn, blijven nog in de
copie steken. Zo ook zij, die zonder geestelijk leven trouwen. De
anderen echter zij worden talrijker — gaan langzamerhand de ware
verhoudingen bevroeden.
Waarom dit zo troostrijk is?
Bij een menselijk kunstwerk kan de copie losgemaakt worden van het
origineel. Als een bom valt op het eigenlijke beeld, springen de afgiet-
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De voorstelling van Christus als de levende huwelijksband moeten
wij tenslotte vervolledigen op deze wijze: achter de man staat Christus;
achter de vrouw de Kerk. En het onderschrift:
„Dit geheim is groot.
ik bedoel: in verhouding tot Christus en de Kerk".
***

Wat hier geschreven staat, is slechts een verwoording van wat men
lezen kan uit het huwelijk zoals het is: misère et grandeur. Waar de
misère reeds zo overvloedig beklemtoond wordt, is er meer behoefte om
de aandacht te vestigen op de grandeur.
Het huwelijk is groter dan de gehuwden.

SOCIALE KRONIEK

Discussie rond hei Kapitalisme
door J. DE MEY S.J.

IJDENS de naoorlogse periode kende het economisch leven van
West Europa een geaccelereerde structuurverschuiving: het kapitalistische productie-systeem evolueerde in versneld tempo naar een
meer gebonden regime. De onvermijdelijke spanningen die de overgang
van een oorlogseconomie naar een vredeseconomie op nationaal en
internationaal domein kenmerken gaven aan de staatsoverheid een
verregaande macht in het economisch gebeuren. De internationale
politieke samenwerking ter consolidatie van de moeizaam verkregen
vrede had een diepe terugslag op de structuur van de productie en de
kaders van de handel. De welvaarts-bestrevingen, waar het sociaal
wenselijke niet altijd samenging met het actueel economisch mogelijke,
veranderde de juridische structuur en noopte tot overheidsleiding. De
opmars van de arbeiders naar de economische democratie tenslotte
wijzigde de structuur van de onderneming.
Die evolutie heeft de mensheid tot bezinning gedwongen: sommige
auteurs menen dat de opgegane weg tot catastrophen leiden moet;
anderen zien het gebeuren als een fatum dat zich aan het kapitalisme
voltrekt.
Verdedigers van het kapitalisme
In de na-oorlogse publicaties die het kapitalistisch regime verdedigen
klinkt sterk de profetisch waarschuwende toon door. De overgang die
we meemaken is het gevolg van de vrije keuze ener onvoldoend ingelichte massa: mensen die niet weten wat ze verlaten en niet bevroeden
wat ze vragen. Indien men theoretisch en praktisch de twee structuren
naast elkaar stelt moet het kapitalistisch systeem verkozen worden
boven het gebonden regime omdat alleen het eerste menselijke vrijheid
en economische efficiency waarborgt.
F. A. Hayek in zijn „The Road to Serfdom", meer nog dan W.
Ropke in zijn „Civitas humana", heeft gewezen op de onverbreekbare
wederzijdse afhankelijkheid tussen economie, politiek, recht en cultuur:
wie begint met prijszetting eindigt met ordening van de ontspanning;
waar volle tewerkstelling bewust wordt nagestreefd, daar gaat de
vrijheid van beroep ten onder; stabiliteit in het economisch leven is
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Toch zijn die auteurs verplicht hun oordeel over het historische
kapitalisme te nuanceren en verbeteringen in zijn structuur voor te
stellen.
Inderdaad het economisch „zeer ef f iciente" kapitalisme kent regelmatig periodes van crisis en depressie waarin millioenen mensen wensen te werken en geen werk vinden, waarin de meest elementaire
behoeften niet kunnen bevredigd worden en een overtollige productie
op artificiële wijze schaars wordt gemaakt. Het zo hoog geprezen en
door het kapitalisme zelf sterk ontwikkeld rationalisme verzet zich
spontaan tegen de eenzijdige voorstelling dat de crisis een pijnlijke
losprijs is voor de komende voorspoed: het ziet de crisis ook als een
, ,rampspoedige beloning" voor de voorbije onevenwichtige en daarom
ook inef f iciente ontwikkeling van het systeem. Het voortdurend geprikkelde en periodiek gedeeltelijk bevredigde behoeftencomplex twijfelt aan de efficiency van een systeem dat in de long run voorspoed
belooft en in de short run die verwachtingen telkens weer frustreert.
Niet alleen wordt de efficiency aangevallen maar ook de vrijheidsopvatting wordt scherp becritiseerd. De traditionele verdedigers van het
liberale kapitalisme zien de vrijheid al te formalistisch: wat baat de
formele vrijheid zonder de materiële uitoef eningsmogelij kheid? Na de
Franse revolutie werd de contractuele vrijheid in de rechtssfeer gegarandeerd; pas na de eerste wereldoorlog werd de vrijheid in de politieke
sector effectief door het algemeen stemrecht; in de economische orde
zijn nog altijd de mogelijkheden niet geschapen om de volle uitoefening
van de vrijheid te geven aan de massa. Het object van de vrijheid wordt
te individualistisch gezien: waar het liberalisme terecht de onvergankelijkheid van de menselijke persoon verdedigt, vergeet het dat diezelfde
menselijke persoon in de gemeenschap moet ingeschakeld zijn. Individualistisch geaccentueerde vrijheid in tegenstelling met sociaal georiënteerde vrijheid neemt tegenover de gemeenschap meestal een negatieve
houding aan: vrijheid is er de macht om „neen" te zeggen bij elke
dwang, en niet de macht om „ja" te zeggen bij elke door het gemeenschappelijk belang opgelegde plicht en binding. Ten slotte heeft het
liberalisme niet gezien dat de vrijheid, ook in de economische orde, zich
door het recht tegen zichzelf moet beschermen: ongeordende vrijheid
ontaardt noodzakelijk in anarchie en dictatuur. Op de wet van de
jungle tijdens de periode van de haast volkomen concurrentie volgde de
wet van de macht tijdens de periode van de monopolistische structuur.
Op de arbeidsmarkt staan gesyndicaleerde arbeiders tegen georganiseerde ondernemers, op de grondstoffen- en productenmarkt reserveren
kartels en trusts zich ontginnings- en afzetgebieden.
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Daarom spreken de verdedigers van het oude regime niet meer over
het kapitalisme maar wel over de vrije markteconomie. Het kapitalisme
is de historische vorm der markthuishouding met eigen individualiteit
en samengesteldheid maar ook met eigen onrechtvaardigheid en ontaarding. De vrije markteconomie is een economisch-philosophische
categorie waarin het wat, het hoeveel en het hoe van het productieprobleem der maatschappij tot een maximale oplossing wordt gebracht.
„Hoofdzaak is nu, schrijft W. Re pke, dat de vrije markteconomie het
geraamte wordt der volkshuishouding ener democratische en, op politiek en cultureel gebied, liberale gemeenschap".
Om het historisch complex zo goed mogelijk aan de theoretische
structuur te doen beantwoorden, stellen die auteurs een program op
van werkelijk positieve economische politiek: bepaalde spelregels moeten worden vastgelegd en een apparaat moet gevormd worden voor de
controle der toepassing van die regels; daarbij moet de overheid het
verloop dier economie ordenen door aan het marktmechanisme conforme interventies.
Verschillende Franse auteurs, waaronder R. M. Berri 1 ) en E.
Schueller 2 ) willen niet alleen algemene verbeteringen aangeven maar
dalen af tot de kern van het kapitalisme, de onderneming. Niet haar
juridische structuur moet veranderd maar wel haar economische functie
verbeterd worden. Het is immers niet voldoende dat er geproduceerd
wordt: de productie moet in de consumptie haar bestemming bereiken.
Door de al te lage lonen, die daarbij los staan van de productie, groeit
een neiging tot onderconsumptie in het kapitalisme en is er geen mogelijkheid tot een gezonde psychologische samenwerking tussen de ondernemer en zijn arbeiders. Zonder in details te treden en tot een discussie
over te gaan, kunnen we hun loonsysteem aldus schetsen. Uit de
vergelijking van de kapitaalvergoeding en het arbeidsloon die de onderneming over een bepaald aantal jaren heeft uitbetaald, wordt een
coëf f icient opgesteld die de verdeling van het financieel resultaat uit
een bepaalde productieperiode voortaan zal beheersen. Stijgt het resultaat, dan stijgt de vergoeding, daalt de productie, dan daalt de vergoeding. Indien het aldus berekende arbeidsloon beneden het door de
wet bepaalde loon valt, wordt uit de compensatiekas, in de succesvolle
jaren aangelegd, het tekort voor de arbeiders aangevuld.
Psychologisch zal de arbeider door dit loonsysteem in het leven van
de onderneming worden ingeschakeld en op basis van het gezond
eigenbelang met de ondernemer kunnen samenwerken. Economisch zal
1)
2)

Logiques d'un nouveau capitalisme.
Vers une économie proportionelle.
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de noodlottige afglijding in het nationaal inkomen van de arbeidsfactor
naar de kapitaalsfactor worden tegengewerkt zodat een blijvend evenwicht tussen consumptie en investering zal bewaard worden.

Beschrijvers van de overgang
In tegenstelling met de verdedigers van het kapitalisme zien heel wat
publicisten de evolutie in het huidig systeem niet als het resultaat van
een vrije keuze maar wel als een aan het kapitalisme inherent gevolg.
Theoretisch kan men wel een waarde-oordeel vellen over de twee
systemen, practisch moet men zich bij de evolutie neerleggen. Wat in
de nieuwe maatschappij zal gebeuren kan niet voorzien worden; aan de
menselijke vrijheid wordt door objectieve factoren een kader opgelegd
waarin zij zich zal moeten bewegen en levenswaardige vormen uitbouwen.
De neutrale beschrijvers van de evolutie kunnen we in twee groepen
indelen al naargelang ze meer de nadruk leggen op de sociologische
elementen of op de economische aspecten van het gebeuren.
De moderne richting die de overgang ziet als een economische noodzakelijkheid, neemt haar oorsprong bij J. M. Keynes, de grootmeester
van de moderne economische wetenschap.
Getroffen door de grote crisis uit de dertiger jaren en de gebrekkige
theoretische verklaring ervan in de heersende economische wetenschap,
heeft Keynes een nieuwe theorie opgebouwd waarin de werkeloosheid
wordt ingeschakeld. Afgezien van het economisch aspect: werkeloosheid van millioenen mensen en gedeeltelijke stilstand van een machtig
productie-apparaat, heeft de depressie diepgaande politieke, nationale
en sociale gevolgen. Uit de crisis immers is de nationalistische handelspolitiek gegroeid waardoor elk land — met succes de eigen werkeloosheid trachtte te bestrijden, alle landen samen de wereldhandel nog
meer verlamden en de internationale spanningen nog hoger opdreven.
In de werkeloosheid brokkelt de persoonlijkheid van de arbeiders af, ze
verliezen hun vertrouwen in de bestaande structuur en worden weerloos
tegenover de demagogische slogans van avonturiers.
Het probleem is niet: hoe verklaren we de vrijwillige, maar wel hoe
verklaren we de onvrijwillige werkeloosheid: hoe komt het dat veel
mensen willen werken tegen de bestaande voorwaarden en toch niet
werken kunnen?
De productie en dus de tewerkstelling is afhankelijk van de vraag
naar verbruiksgoederen, de consumptie, en van de vraag naar produc .
tiegoederen, de investering. Werkelijke . investering eist het samen-
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komen van twee factoren: het aanbod aan de producenten van het
gespaarde, d.w.z. van het niet voor onmiddellijke consumptie aangewende deel van het inkomen; de vraag van de ondernemers die het
aangeboden kapitaal tegen de gestelde voorwaarden opnemen. Hoeveel
er zal gespaard worden en of het gespaarde werkelijk wordt aangeboden aan de producenten hangt van meerdere redenen af: de
grootte van het inkomen, de hoogte van de rentestand, de economische
vooruitzichten, de politieke toestand van het land. Hoeveel en wat er
door de producenten wordt opgevraagd wordt uiteindelijk beslist door
de winstverwachting van de ondernemers: het verschil tussen de totale
opbrengst van de productie en de globale kostprijs van de productie.
Nu is het een psychologische wet dat bij een hoger inkomen de
consumptie wel stijgen zal maar niet proportioneel aan dat hoger
inkomen: wanneer bepaalde behoeften bevredigd zijn, legt een mens
wat op zij voor later, hij spaart. Indien het gespaarde inkomen uit een
productieperiode niet wordt aangeboden door de spaarders, of niet
wordt opgenomen door de ondernemers zal de productie en ook de
tewerkstelling in de volgende periode lager liggen dan in de vorige
periode. De twee grote factoren voor een evenwichtig economisch
systeem en een hoge tewerkstelling zijn dus: de consumptiemogelijkheid
van de economische subjecten en de investeringslust van de ondernemers.
Het West Europees kapitalisme nu, door zijn loonstructuur en zijn
spaarzin, houdt de consumptie laag. Wil het organisme in evenwicht
blijven of zelfs een hoger peil bereiken, dan moet er veel geïnvesteerd
worden. De investeringslust van de ondernemers wordt echter door
meerdere factoren tegengewerkt: monopoliepositie in de grote sectoren
met restrictieve en prohibitieve politiek, concurrentieel overwicht van
beter geoutilleerde landen, nationalistische politiek van vroegere koloniale gebieden, waanzinnige en kortlopende beursspeculaties die de
nodige zekerheid ondermijnen.
Aldus wordt het West Europees systeem een systeem van onderbezetting: noch het productieapparaat, noch de arbeidskracht kan volledig worden ingeschakeld in het productieproces. Loonsdaling wordt
door de syndicaten niet toegestaan en terecht: het zou alleen maar de
consumptiemogelijkheid van de grote massa doen dalen. Alleen het
staatsingrijpen kan de consumptie verhogen door inkomstennivellering
en subsidiëring van verbruiksgoederen; alleen de centrale overheid
kan de investering ordenen en aanwakkeren door manipulatie van de
rentevoet en openbare arbeidspolitiek.
In welke mate de structuur van het kapitalisme en de organen van de
••
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veiligheid schenkende technologische revoluties en tevens kan het door
rigide prijspolitiek en ordening van het productievolume een chaotische ineenstorting van het economisch systeem tijdens crisisperioden
verhinderen.
Het economisch succes heeft echter het kapitalisme sociologisch uitgehold --- en dat is zijn fatum.
Door nauwkeurige kostenberekening, uitgebreide boekhouding en de
strenge logica van het bedrijf heeft het kapitalisme het overgangsproces
van het vitale naar het rationele in sterke mate bespoedigd. Maar de
invloed van die rationaliteit en die rationalisatie bleef niet beperkt tot
de economische sector: uit het sociaal leven werd tevens het religieuse
en het morele als bindingsfactor uitgeschakeld, het kennelijk onuitroeibare supra-rationele plichtsgevoel werd gericht naar utilitaristische en
egaliserende doelstellingen ten voordele van de massa. Omwille van het
materieel succes kon de sociale wetgeving, en omwille van de onmenselijke ongelijkheid en de utilitaristische rationaliteit anderzijds moest de
sociale wetgeving in het kapitalisme groeien.
De levensmogelijkheden nemen af voor het traditionele systeem
omdat de centrale figuur, de creatieve ondernemer, wordt uitgeschakeld; omdat de hechte grondslag, het eigendom en de eigendomspsychologie, wordt opgebroken; omdat het soepele instrument, het vrije
contract, vernietigd wordt. In plaats van de revolutionnaire „Captain of
Industry" die periodiek het productiekader deed springen en aldus de
voorspoed- en depressiecyclus spijzigde, is het egaliserende werk van
het „research team" en de remmende invloed van de beheerraad
gekomen. De structuur van de Naamloze Vennootschap heeft de figuur
van de eigenaar uitgeschakeld en de halo rond het persoonlijke eigendom verdreven. De aandeelhouders, grote en kleine, hebben alleen nog
een geldelijke band met hun onderneming: wie het produceert en in
welke voorwaarden interesseert hen niet. De bedienden en de arbeiders
kunnen onmogelijk ook maar enige psychologische aanhankelijkheid
voor hun onderneming en hun werk ervaren. Niet alleen de inhoud
maar ook de mogelijkheid van het vrije contract werd door collectieve
overeenkomsten en wettelijke beschikkingen beperkt en verstard.
En tegenover dit afbrokkelende en verstarrende kapitalisme staat een
groeiende vijandigheid. De middenstand wordt meer en meer aangetast
in zijn economische mogelijkheden door de met ongelijke lasten concurrerende grootwarenhuizen en grootindustrie. De arbeider, met zijn
onvermijdelijk kortlopend inzicht, zijn uit verontwaardiging' groeiend
bewustzijn en zijn machtige organisaties verzet zich meer en meer tegen
alle langlopende beloften en seculaire verwachtingen door de verdedi-
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is psychologisch en economisch onmogelijk, hoe waarschuwend de
apocalyptische toon van de verdedigers ook klinkt; doorgaan in de
socialisatie van recht en productie is anthropologisch en economisch
gevaarlijk, hoe optimistisch de toekomstprofeten ook spreken. L'humanité est en marche, même si l'incertitude reste profonde quant à la
destination de son voyage, schreef L. Blum treffend in zijn waardevol
essay: „A l'échelle humaine". Het bewustzijn van de onvermijdelijke
evolutie is even scherp als dat van de onzekere bestemming.
De verschuiving in het sociale krachten-parallelogram is door geen
mens te verhinderen — en die verschuiving heeft niet alleen sociaaleconomische maar ook juridisch-politieke gevolgen. De economische en
sociale spanningen die door de tweede wereldoorlog in de internationale politiek zijn geschapen, zullen niet door West Europa alleen
worden opgelost: de levensnoodzakelijke planning zal zich uitwerken in
kaders die misschien wel in het White House worden vastgelegd.
Een en ander zal de mensen dwingen tot een verdiepen van de
traditionele democratie, tot een herzien van de eeuwenoude staatssouvereiniteit, tot een herbepalen van de lang beproefde vrijheid.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

ET tere punt in de verhouding tussen West Duitsland en Frankrijk
H
is het Saargebied. In 1947, met instemming der twee andere
geallieerde mogendheden, economisch met Frankrijk verbonden, be -

loopt het Saargebied de kans meer op Frankrijk dan op West-Duitsland georiënteerd te worden. De huidige autonome regering, die bestaat
uit een parlement van 40 leden en tot president heeft Chr. Hoffman, is
van deze Fransgerichte oriëntatie niet afkerig. Een verdrag met Frankrijk zou de economische positie van het Saargebied aanzienlijk verbeteren, de herstelprestaties zouden minimaal worden en de autonomie
zodanig uitgebreid, dat de rol van de Hoge Franse Commissaris tot een
bijna zuiver diplomatieke zou beperkt worden. De verwezenlijking van
dit vooruitzicht, zo aanlokkelijk voor de Saarlanders, zou voor de
regering van Adenauer een zware slag en een groot verlies betekenen.
Ter bespreking van deze netelige kwestie heeft de Franse minister
van buitenlandse zaken, Robert Schuman, die als Lotharinger de Duitse
taal volkomen beheerst, een bezoek aan Bonn gebracht. Het onderhoud
met de kanselier en met de president Heuss verliep, volgens de eerste
berichten, vlot. Spoedig echter bleek, dat Adenauer aan Frankrijk het
recht ontzegd had om rechtstreeks met het Saar-bestuur te onderhandelen en dat naar zijn mening, de verstandhouding tussen Frankrijk
en Duitsland blijvend geschaad kon worden, wanneer Frankrijk op die
weg voortging. Waartegen Schuman aanvoerde, dat de West-Duitse
regering geen recht had te protesteren over enig optreden van Franse
zijde in de kwestie van het Saargebied.
Schuman staat in deze kwestie sterker dan Adenauer. Vooreerst is er
nog geen vredesverdrag met Duitsland tot stand gekomen. Het kan dus
als verslagen mogendheid, die heel Europa heeft leeggeplunderd en aan
het herstel van de toegebrachte schade nog weinig gedaan heeft, niet
met de ouderwetse Duitse arrogantie optreden. Vervolgens is Frankrijk
zeker van de steun der beide bondgenoten, die een economische integratie van het Saargebied bij Frankrijk voorstaan en zelfs een politieke
afscheiding van Duitsland tot de mogelijkheden rekenen.
Dat Adenauer daarop een rechtstreeks beroep deed op de bevolking
van het Saargebied om een verdrag met Frankrijk tegen te houden,
onder het dreigement, dat, mocht dit tot stand komen, er „onvoorziene
ontwikkelingen in Duitsland konden plaats grijpen", kan men minder
tactisch noemen. Als reactie tegen deze inmenging aanvaardde het
parlement van de Saar twee wetten, die nodig waren om het land tegen
de „propaganda--golf" te beschermen. Door de eerste wet wordt dé
democratische orde, de grondwet, de regering en haar leden tegen valse
en misleidende publicaties over de Saar beschermd. De tweede wet
bepaalt een aantal straffen tegen de overtreders, die deze democratische orde willen verstoren. Door de Saar-regering afgewezen, heeft
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Adenauer zich tot de Hoge Amerikaanse Commissaris, John McCloy
gewend met de mededeling, dat het uitblijven van een voor Duitsland
bevredigende oplossing moeilijkheden bij de Europese samenwerking
tengevolge zou hebben, hierbij doelend op de mogelijkheid, dat Duitsland zou weigeren in de Europese Raad zitting te nemen.
Men zal moeten toegeven. dat de kanselier in een moeilijk parket zit.
Laat hij het Saargebied, vrijwillig of gedwongen los, dan zullen de
communisten dit verlies tegen hem uitbuiten. En niet alleen de communisten. Tot in zijn eigen christen-democratische partij, zelfs in zijn eigen
ministerie is de vonk van het nazi-systeem blijven voortsmeulen. Daar
komt nog bij, dat de aanhangers van Hitler met de dag hun beschroomdheid afleggen. Zo hebben de twee uiterst rechtse partijen een
fusie aangegaan --• natuurlijk weer in een bierkelder en de naam
aangenomen van „Duitse Rijkspartij" Deze eist niet minder dan het
herstel van de grenzen van 1937 en zelfbeschikkincsrecht voor Oostenrijk en Sudeten-Duitsers. De beweging wordt gesteund door industrië
len, geleerden en politici, terwijl Rudolf Nadolny, oud-Duits gezant te
Moskou, eveneens als lid is toegetreden.
Als Nieuwjaarsgeschenk ontving de Finse regering een nota van
Gromyko, waarin de uitlevering van 300 „oorlogsmisdadigers" gevraagd werd. Als verkiezingsstunt heeft deze nota haar uitwerking
gemist. Want de 300 kiesmannen, die hangende de Sovj etdreiging,
aangewezen werden om in Februari de president te kiezen, behoren in
meerderheid (172) tot de aanhangers van de bijna 80-jarige president
Passikivi. Deze zal derhalve zijn plaats niet moeten ruimen voor een
communist. Na zorgvuldig onderzoek kwam Helsinki tot de vaststelling
van het feit, dat het uitleveringsverzoek van fouten wemelde en dat zij
slechts van vier personen, waarvan drie wettig de Finse nationaliteit
hebben verworven, colloboratie met de Duitsers kon constateren. Zij
zullen niet uitgeleverd worden, maar in Finland zelf worden berecht.
Oorlogsmisdadigers in stricte zin werden niet aangetroffen. Om de
indruk ervan te verzachten besloot Helsinki zijn antwoord aan de
Sovjet met de belofte, op alle manieren te zullen handelen in overeenstemming met het verdrag van „vriendschap en wederzijdse bijstand".
De mist over China is eindelijk opgetrokken. Na lang aarzelen en
uitvoerige besprekingen op het State Department heeft Truman bekend
gemaakt, dat de V. St. Formosa, het laatste steunpunt van Chang-KaiSjek aan zijn lot zouden overlaten. Hij was wel bereid het communistisch imperialisme te bestrijden, maar niet met zodanige middelen, dat
de V. St. betrokken zouden worden bij de burgeroorlog in China. De
echtgenote van Chang-Kai-S j ek, die in Amerika vertoefde, hield een
roerende afscheidsrede, waarin zij verklaarde, dat met of zonder hulp
de nationalisten de strijd zouden voortzetten, want zij bevinden zich in
de beginfase van een reusachtige strijd tussen goed en kwaad, tussen
vrijheid en communisme. Heftig ging zij te keer tegen Engeland, dat tot
de erkenning van het communistisch regiem was overgegaan. „Brittannie heeft de ziel van een volk voor enkele zilverlingen verkocht. De tijd
zal komen, dat deze zilverlingen interest zullen opbrengen in Engels
bloed, zweet en tranen op het slagveld van de vrijheid. Want wat
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zed slijk slecht is, kan nooit politiek goed zijn", sprak zij door de micro.
Engeland, dat ook thans de gedachte van Palmerston tijdens de
,,Slavenoorlog" in de V. St. (1864) tot de zijne maakt: „Wij zijn tegen
de slavernij, maar kunnen niet buiten de katoen der zuidelijke Staten"
stond met deze erkenning niet alleen. Behalve door de Sovjet met zijn
satellieten is de regering van Mao Tse Toeng ook erkend door Birma,
India en Pakistan en enkele andere staten.
Jacob Malik, de Russische gedelegeerde bij de Veiligheidsraad
bracht er de vraag op tafel, of de vertegenwoordiger van de „Kwomintang", die in de maand Januari voorzitter was, niet uit de Raad gesloten moest worden. Daarover eiste hij onmiddellijk stemming. Maar
de Chinese voorzitter stelde voor deze resolutie eerst te laten bestuderen. Nadat dit voorstel aanvaard was met 8 tegen 2 stemmen, verliet
Malik, vergezeld van zijn staf, volgens Sovjet-gebruik de zaal. Toen de
zaak later in behandeling kwam, was hij weer aanwezig. De Chinees
had het voorzitterschap aan een ander overgedragen en besloten werd
de beslissing uit te stellen tot de bijeenkomst van Lake Success haar
zittingen beëindigd zal hebben.
Van meer belang is op welke voet Mao Tsje Toeng met Stalin staat.
Hij was aanwezig op diens verjaardag in het Kremlin, maar bleef zo
lang te Moskou, dat er hoop scheen te bestaan, dat hij niet met Stalin
tot een accoord zou komen. Hetgeen de vooruitzichten voor de westerse
mogendheden gunstig deed schijnen. Nochtans is er tussen beide
dictators een overeenstemming bereikt, waarbij de Sovjet het leeuwendeel heeft binnengesleept. In Buiten-Mongolie worden Russische troepen gelegerd en wordt de handel een monopolie van de Sovjet. In
Mandsjoerije maken Russen deel uit van de strijdkrachten en van de
geheime politie. In Sinkjang wordt dezelfde penetratie toegepast en in
Binnen-Mongolie wordt de regering uitgeoefend door zogenaamde
zelfbesturen, die marionetten zijn in handen der overheersers. Zo zijn
de vier grensprovincies, elk groter dan Frankrijk, overgeleverd aan
Rusland en is Mao met vaste ketens geklonken aan de politiek van
Stalin. Dean Acheson heeft zich, voorlopig althans, in Mao misrekend.
Hoe onvriendelijk deze jegens de V. St. gestemd is, blijkt ten overvloede uit de bezetting van een deel der Amerikaanse legatie te Peiping, waarbij ook de Nederlandse legatie een veer heeft moeten laten.
25 Januari had de ondertekening plaats van een verdrag van wederzijdse defensieve bijstand tussen de V. St. en de afzonderlijke leden
van het Noord-Atlantisch Pact. Het verdrag stelt op de voorgrond, dat
het economisch herstel der aangesloten landen van essentieel belang is
voor de internationale vrede en veiligheid, maar dat daarnaast militaire
bijstand onderling nodig is voor een integrale verdediging van het
Noord-Atlantisch gebied. Op bepaalde voorwaarden zullen de V. St.
deze verschaffen.
De bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de
„Commonwealth" te Colombo heeft weinig positief resultaat opgeleverd. Alle leden waren voor een spoedige vrede met Japan, vele voor
een erkenning van communistisch China. Op dit punt waren het allen
eens, dat het beste wapen om het voortdringen van het Communisme in
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neerd" met Moh. Hatta zou optreden. Deze coördinatie gaat voorlopig
niet verder dan materiële hulp en een bemiddelend optreden, waardoor
b.v. op aandrang van de Nederlandse generaal Engles Bandoeng ontruimd is. Moeilijker zou de toestand worden, als de R.I.S., niet bij
machte zijnde met zijn T.N.I. de rebellie te onderdrukken, een beroep
op militaire Nederlandse hulp zou doen. Van de Nederlandse soldaat
zou het te veel gevraagd zijn broederlijk op te trekken met de vroegere
vijand tegen een legermacht, waarmee zij in moeilijke jaren vriendschappelijk verbonden waren.
Als „de Turk" Westerling voor rede vatbaar is, kan de storm gaan
liggen. Want Wiranata Koesoemah heeft zijn ontslag genomen en het
parlement van Pasoendan, dat republikeinsgezind schijnt, heeft harakiri
bedreven door de bestuursbevoegdheden in de deelstaat over te dragen
aan de centrale regering te Jakarta. Zo is met de negara Oost-Java
ook negara West-Java bezweken. Zelfs Madoera heeft zijn draai naar
de Republiek genomen. Langs welke wegen dit succes door Soekarno
en de zijnen behaald is, kan eerst later historisch worden vastgelegd.
K. J. D.
1.2-'50
BELGIE

Deze maand was er één probleem aan de orde dat 's lands aandacht
volledig in beslag heeft genomen, n.l. dat van de Volksraadpleging.
Zou het slordige, met een buitengewone lichtzinnigheid door de heer
P. Struye ingediende en met een even grote lichtzinnigheid door de
Senaat goedgekeurde wetsontwerp, desniettemin ongewijzigd door de
Tweede Kamer aangenomen worden? Hieromtrent bestond geen zekerheid, daar de C.V.P. in de Tweede Kamer --- anders dan in de Senaat
niet over de absolute meerderheid beschikt, en dientengevolge op de
onbetrouwbare steun van de Liberalen is aangewezen.
De ernst en de grondigheid der besprekingen binnen de kring van de
Speciale Commissie waren er op gericht, de behandeling in de openbare
vergadering te beperken, en de goedkeuring van het wetsontwerp te
bespoedigen. Door partij-politieke hartstocht gedreven, hebben de
Socialisten het nochtans anders gewild. Met het opwarmen van al de
reeds bekende juridische argumenten en spitsvondigheden hebben ze
zich niet vergenoegd; niettegenstaande de waarschuwingen van de heer
Frans van Cauwelaert, voorzitter van de Tweede Kamer, en het aandringen van de heer P. Harmel, voorzitter van de Christelijk-sociale
Kamergroep, zijn ze na de bespreking van de tekst — tot de aanval
op de kwestie zelf overgegaan; met het spijtig gevolg, dat de discussie
van het wetsontwerp in een proces van Z. M. Leopold III is ontaard.
Bij het debat over de verwijzing van het wetsontwerp naar de Raad
van State, en over de grondwettelijkheid van de Volksraadpleging,
behaalden de Christelijk-socialen een welverdiend succes als gevolg
van het stilzwijgen dat ze in de Speciale Commissie bewaard hadden.
Oud-minister du Bus de Warnaf f e had reeds de argumenten, zowel ten
voordele van de verwijzing als tegen de grondwettelijkheid, ontleed en
weerlegd vooraleer de socialistische woordvoerders in de gelegenheid
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waren ze in het openbaar te ontwikkelen. Daarentegen werd van
socialistische zijde slechts in schijn een poging gedaan om het verrassend-oorspronkelijk betoog van Minister van State A. E. De Schrijver
te weerleggen. Redenerend volgens de wetten der analogie, had de
heer De Schrijver de grondwettelijkheid van de Volksraadpleging
bewezen die buiten de Constitutie gelaten is overeenkomstig de
argumenten waarmede de Constituant Raikem in 1832 de grondwettelijkheid had bewezen van de „Burgerlijke Orden" --- die ook buiten de
Constitutie gelaten waren.
De atmosfeer, die tot hiertoe betrekkelijk sereen was gebleven, betrok
dadelijk toen de bespreking door de anti-koningsgezinden van het
juridische naar het politieke plan werd verlegd. Aan de zijde van de
Koningsgezinden bleven alleen de jongeren staan, terwijl aan de overzijde de gewiekste politici zich tot de strijd voorbereidden.
De merkwaardigste rede, maar ook de verderfelijkste
des te meer
daar ze op een gematigde toon werd uitgesproken
was die van de
Liberale Hugenoot Rey, Minister van Wederopbouw; zij was weliswaar bedoeld om de aarzelenden voor de Volksraadpleging te winnen,
doch tevens om hen tegen de terugkeer van Z. M. Leopold III te
kanten. Ze bracht verslagenheid teweeg onder de Waalse Kamerleden
van de C.V.P., die niet verwacht hadden dat de heer Rey, namens de
Liberale partij zou verklaren, dat deze elke deelneming aan 's Lands
beleid van de hand zou wijzen, indien de Koning na de Volksraadpleging besliste, zijn grondwettelijke prerogatieven weder op te nemen ook
al had hij in de Waalse arrondissementen niet minstens 50% van de
stemmen verkregen.
Het tweegevecht Scheyven-Spaak deed aan een ongelijke strijd
denken in de trant van David en Goliath, en bleek als dusdanig een
hoogtepunt in de besprekingen. De heer Scheyven had zich ten doel
gesteld — al werd het niet steeds op een handige wijze nagestreefd
de schijnheiligheid te ontmaskeren van degenen die het volk in „Weerstanders" en „Zwarten" willen indelen; hij verdedigde de houding van
de Koning onder de bezetting, en herinnerde de heer Spaak aan zijn
onverkwikkelijke avonturen in Zuid-Frankrijk tussen juni en September 1940.
Goliath ontweek de strijd: het requisitorium van de heer Scheyven
werd door de heer Spaak eigenlijk niet beantwoord. Deze wierp zich
met een al te opvallende behendigheid op als verdediger van de Belgische Regering te Londen, alhoewel die door niemand was aangevallen,
doch integendeel zorgvuldig buiten het bereik was gelaten van de stenen die naar de persoonlijke houding van Spaak werden geslingerd.
Het is iedereen gedurende deze redevoering opgevallen, dat de heer
Spaak ontstemd was, toen hij moest vaststellen als partijman niet de
bijval te genieten noch over het gezag te beschikken, waarop hij, om
wille van zijn verleden als staatsman, recht meende te hebben.
Naderhand heeft hij nog een enkel ogenblik mogen hopen, opnieuw
als een nationale figuur te worden beschouwd, toen hij de gelegenheid
vond, zogezegd in een geest van nationale verstandhouding, een zoveelste vaag voorstel te doen om de mogelijkheid te onderzoeken,
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Forum
Het probleem van de christelijke kunst in de Missie
Dat een christelijke gemeenschap
haar godsdienstig leven in een eigen
vormentaal, m.a.w. in een christelijke cultuur en kunst moet uitdrukken, lijkt wel v anzelfsprekend. En
toch, in de laatste eeuwen, waarin
de Kerk haar grootste missieactiviteit ontplooide, kon er bij de meeste
nieuwe christengemeenschappen ternauwernood van een eigen religieuze
kunst gesproken worden. Hoe komt
dit ? Een zeker verval van de kunst
in de Westerse landen die de missionarissen leverden, vormt nog geen
belemmering tot het scheppen van
een inheemse kunst. Ook onze landen waren eenmaal het missiegebied
van een cultureel vervallen Rome,
maar juist daardoor kreeg ons eigen
scheppingsvermogen een grotere
vrijheid; en nergens werd tot nog toe
onder de religieuze bezieling van het
Christendom uit het eigen volkskarakter een zo rijke kunst geboren als
in het middeleeuwse Europa. Waarom deed hetzelfde verschijnsel zich
niet voor in de nieuwe missiegebieden
der laatste eeuwen ? Waarom ontstond en bloeide ook daar geen originele christelijke kunst, — onmisbaar element in een christelijke cultuur ? Zelfs de hoogste kerkelijke
instanties zijn zich tenslotte om het
probleem gaan bekommeren.
Gedurende het Heilig Jaar 1925
werd te Rome een missietentoonstelling gehouden, waarop de inheemse
religieuze kunst een voorname plaats

kreeg. Bij groeiende bel angstelling,
verklaarde Paus Pius XI ter gelegenheid van de sluitingszitting, dat
de expositie, omgevormd tot missiemuseum, te Rome zou blijven „als
een groot boek vol lessen, aanwijzingen en suggesties".
Tot in 1925 werd het eigenlijk aan
iedere missionaris overgelaten om,
zo goed en zo kwaad als het ging,
op eigen hand het probleem op te
lossen. De encyclieken Rerum Ecclesiae van Pius XI en Summi Pontificatus van Pius XII bekrachtigden
het autochtone principe in de organisatie van de missies : deze houden
op, als zovele geestelijke eil anden, religieuze kolonies v an het Westen te
vormen, bestuurd door een vreemde
bisschop. De harde voorbereidingstijd schijnt op veel plaatsen ten einde: zal, zoals de inlandse clerus en
hiërarchie, ook de nationale kunst
er voortaan een grotere rol spelen?
De XIXe eeuw scheen nog niet
eens te vermoeden, dat de vraag
naar een inheemse religieuze kunst
zich ooit zou stellen. Thans kennen
China en Jap an reeds verscheidene
tentoonstellingen; die v an religieuze
negerkunst te Leopoldstad in 1936
vond grote weerklank bij de geïnteresseerden, terwijl de missiekunst
op de koloniale tentoonstelling van
Parijs in 1937, de weg opende voor de
belangstelling v an kunstenaars,
snobs en massa. 1 )
Voor het Heilig Jaar 1940 zou de

1) Reeds sedert jaren dringen veel blanken in Belgisch Congo er bij de missionarissen op aan, meer beroep te doen op de negerkunst. Misschien valt hun belangstelling
samen met de algemene Europese gedachtenevolutie, die eerst in onze eeuw de kwaliteiten van de „primitieve" kunst ontdekte, met een enthousiasme, dat vaak de erge rn is
wekte van welmenende doch in eigen traditie verstarde geesten. Het verval van de
negerkunst in veel gebieden van onze kolonie betekent in geen geval het verdwijnen
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expositie van missiekunst te Rome
grootser worden opgevat dan de . eerste maal. Zijne Hoogw. Excellentie
Mgr. Celso Costantini, Secretaris van
de Sacra Congregatio de Propaganda Fide, liet in 1940 te Rome een
boek verschijnen, aan het probleem
gewijd. Het Heilig Jaar en meteen
de expositie, werden uitgesteld tot
1950. Wellicht als voorbereiding er
op liet het Pauselijk Werk van de
voortplanting des Geloofs onlangs de
Franse vertaling van Mgr. Costantini's werk in België publiceren. 2 )
Dank zij het mooie papier komen de
talrijke illustraties in deze uitgave
beter tot hun recht dan in de oorspronkelijke Italiaanse. De tekst
bleef ongewijzigd. Ongetwijfeld werd
er gedurende de laatste tien jaar in
de missies heel wat verwezenlijkt;
het boek van Mgr Costantini blijft
intussen de enige grote synthese over
het onderwerp, waarin niet alleen de
eerste realisaties uit de verschillende gebieden samen worden behandeld, maar waarin ook de principes,
die aan de basis moeten liggen bij het
scheppen van een autochtone christelijke kunst, duidelijk, gezagvol en
overtuigend worden uiteengezet. De
hoge autoriteit van de schrijver, die
zelf Apostolisch Delegaat in China
was, liet hem toe, te spreken met
een vrijmoedigheid en een zelfcritiek,
waarvoor menige persona privata
zou hebben teruggeschrikt. Het bouwen van neo-gothieke, neo-romaanse,
of neo-antieke (!) kerken in de missie noemt hij met evenveel woorden
een leerstellige vergissing, een fout
in de missioneringsmethode, en een
„artistieke contrabande". Zijn ver-
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fijnde romanità maakt echter, dat
zijn scherpste bemerkingen nog aanmoedigend klinken, en zijn Italiaanse
zin voor nuancering laat hem toe,
onze missionarissen-bouwers te prijzen om hun scheppingen en ze tevens
te wijzen op de fouten van een tijdsgeest, wier slachtoffer zij werden.
De lessen van het verleden.
Het behandelde probleem had er
eigenlijk nooit één behoeven te worden. De primitieve Kerk kende het
eenvoudig niet. De eerste missionarissen, de apostelen zelf, stichtten
kerken en lieten deze zich autochtoon ontwikkelen. In Gallië werden
geen „Latijnse missies", in onze landen geen Anglo-Ierse dependenties
van insulaire kloosters opgericht,
doch landskerken. Dogma, sacramenten en zedenleer bleven er niet minder universeel om, maar de * kunsten vormentaal die deze omringden,
„Christus' gewaad", naar het woord
van Van der Meer, werden aan de
zorg van de plaatselijke kerkgemeenschap overgelaten, hetzij deze zich
in staat toonde een eigen religieuze
kunst te scheppen, hetzij ze die vormen als voorlopig leengoed opnam en
later naar eigen smaak „vertaalde".
Een ontvankelijkheid voor het
volkseigene, zoals die welke Gregorius de Grote op het einde van de
6e eeuw nog toonde, zou menige met
verantwoordelijkheid belaste autoriteit uit de laatste eeuwen met ontzetting hebben geslagen, tenminste
zo men ook logisch tot de practijk
ware overgega an. In zijn instructies
aan de H. Augustinus over de missioneringsmethode in Engel and,

van een eigen schoonheidszin en stijl bij den inlander. Bij beroep op hun eigen genie,
blijkt hoe vlug zij de verloren gewaande traditie van het kunstambacht terugvinden.
Maar de missionaris of missiezuster verkoos vaak de „lelijke" smaak van de inboorlingen naar de eigen opvattingen aan te passen, in plaats van omgekeerd.
2) Celso COSTANTINI, Archevêque titulaire de Théodosie, Secrétaire de la S. C. de
la Propaganda, „L'art chrétien dans les Missions". Manuel d'art pour les missionaires.
Trad, par Edmond Leclef. — Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, RomeBruxelles, Desclée De Brouwer, Brugge, 1949, 24,5X17 cm., 439 pp., geïil.
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vroeger heidens
heidens
mentaliteit van
zij blijven
blijven deelnemen
deelnemen
milieu,
milieu, wanneer zij
aan
gebruiken, die
strikt rerea an gebruiken,
die wel niet strikt
ligieus te noemen
noemen zijn,
zijn, maar
maar die
die toch
toch
de
vormen van een geheel met
met
de uiting vormen
onchristelijke
gevulde leleonchristelijke elementen
elementen gevulde
vensopvatting.
te bebevensopvatting. Om
Om dit
dit gevaar te
zweren,
men vvan
de bekeerling
bekeerling
zweren, zou
zou men
an de
kunnen
dit geschiedde
geschiedde
kunnen vragen
vragen -— en dit
ook
- dat
dat hij,
hij, mèt
mèt het
het ChrisChrisook vaak
vaak —
tendom,
vormentaal van
van
tendom,.de
de kunst- en vormentaal
het
Westen zou
zou ove
overnemen,
waarin
het Westen
rnemen, waarin
het
kerkelijk en religieus
religieus leven
leven zich
zich
het kerkelijk
hier
sedert eeuwen
eeuwen uitdrukt.
uitdrukt. Het
Het
hier sedert
spreekt
vanzelf,
zo'n radikale
radikale
spreekt va
nzelf, dat
dat zo'n
oplossing
minst gevaren
gevaren meemeeoplossing het
het minst
brengt,
- voor
voor de
demissionaris!
missionaris!
brengt, en
en —
-— de
gemakkelijkste is.
tastend
de gemakkelijkste
is. Alle tastend
zoeken
katholiek leven dat
dat
zoeken naar
naar een
een katholiek
de
gegeven natuur
natuur met
met het
het bovenbovende gegeven
natuurlijke,
het
natuurlijke,het
het volkseigene
volkseigene met
met het

an
universele
blijft ons
universele verbindt,
verbindt, blijft
ons ddan
bespaard. Maar een echt katholiekebespard.Mnchtkolie
oplossing
oplossing kan
kan het
het bezwaarlijk
bezwaarlijk gegenoemd
noemd worden
worden: : een
een bekeerling
bekeerling zou
zou
zijn
zijn aanhankelijkheid
aanhankelijkheid aan Rome
Rome moemoeten
ten betalen
betalen met
met het
het offer
offer van
van een
een
groot
groot deel
deel zijner
zijner eigen
eigen cultuur,
cultuur, wat
wat
zeker
zeker niet in
in de
de bedoeling
bedoeling ligt,
ligt, noch
noch
an zijn
van Christus,
Christus. noch
noch vvan
zijn Kerk.
Kerk.
Missionarissen
Missionarissen als
als de
de„brahmaan"
"brahmaan"
Ricci
Ricci of
of dede„mandarijn"
"mandarijn" Verbiest
Verbiest
anpassing
zochten naar
naar een
een normale
normale aaanpassing
van
van de
de christelijke
christelijke leer
leer aan
aan de
de vorvormen van
van oude
oude Oosterse
Oosterse culturen. De
strijd,
strijd, door
door velen tegen
tegen hun
hun methode
methodi~
gevoerd,
ging uit
uit van
gevoerd, ging
van de
de niet
niet ong
ong",
gronde vrees,
vrees, het
het heidendom
heidendom weer
weer
in het
het nieuwe
nieuwe „oosterse
"oosterse kleed"
kleed" van
van
het christendom
christendom te
te zien
zienbinnensluibinnellsluipen.
pen. Thans
Thans wordt
wordt ingezien
ingezien lat
~lat hun
methode,
methode, moeilijker
moeilijker en
en gevaarlijker,
gevaarlijker,
toch
toch de
de juiste
juiste was.
was. Mg-Y.
Mgr Costantini
Costantini
verwacht
verwacht dan
dan ook,
ook, dat
dat de missionarissen,
in het
rissen, in
het licht
licht van
van de
de besliste
besliste
directieven der
der laatste
directieven
laatste decennia,
decennia, reresoluut deze
soluut
deze moelijkere
moelijkere weg
weg zouden
zouden
kiezen, die het volkseigene
kiezen,
volkseigene binnen
binnen de
de
nieuwe katholieke
nieuwe
katholieke gemeenschap
gemeenschap tot
tot
zijn volle rech
laat komen.
zijn
rech~*. laat
komen. Daarom
Daarom
nadruk op
op een vergiswijst hij
hij met nadruk
vergissing, waardoor
waardoor de missiearbeid
missiearbeid meer
meer
heeft geleden
geleden dan door
door te grote
grote aandat nl.
nl. het
passing:
het lange gebruik
passing : dat
bepaalde vormen voor ons kerkevan bepaalde
lijk en
en religieus
lijk
religieus leven
leven ons
ons er
er op
op den
duur toe
toe verleiden
an, deze vormen
duur
verleiden k
kan,
vormen
voor alleen-zaligmakend
voor
alleen-zaligmakend te houden,
houden,
en ze
en
ze als
als het
hetware
wareteteidentificeren
identificeren
met de
met
de leer
leer en
en de
de cultus
cultus die
die zij
zij uituitdrukken.
Dat het katholicisme
Dat
katholicisme —
- toch
toch nornormaal de
de grote
maal
grote inspiratiebron
inspiratiebron en ververwekker van
van een nieuw en rijk
wekker
rijk kunstkunstleven -leven
- ininzoveel
zoveelmissiegebieden
missiegebieden
maar een
maar
een importkunst
importkunst heeft
heeft ververwekt, is
is voor
wekt,
voor een
een groot
groot deel
deel te
te wijwijten aan de
ten
de geest
geest zelf
zelf van
van het
het „kolo"koloniaal tijdperk".
niaal
tijdperk". Het superioriteitsgesuperioriteitsgevoel van de
voel
de koloniaal,
koloniaal, het
het verlangen
verlangen
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van de
de inlander
inlander om
om zich
zich te
teeuropeeuropevan
aniseren,
gebrek aan
aan culturele
culturele
aniseren, het
het gebrek
voorbereiding bij
missionaris die
die
voorbereiding
bij de
de missionaris
spontaan
de kunstvormen
kunstvormen van
van zijn
zijn
sponta an de
land of orde
orde gebruikt,
gebruikt, dit
dit alles
alles heeft
heeft
land
vaak
eens de
de behoefte
behoefte aan
aan een
een
vaak niet eens
inheemse
kunst laten
laten opopinheemse religieuze
religieuze kunst
komen.
Voor de
de inboorling
inboorling bleven
bleven in
in
komen. Voor
dit
geval missie
missie en
en nieuwe
nieuwe godsgodsdit geval
dien3t
tenslotte vreemd.
vreemd. Vrij
Vrij scherp
scherp
dienst tenslotte
beschrijft Mgr
Mgr Costantini
Costantini deze
deze toetoebeschrijft
sta..'1d:
"Nous constatons
constatons simplestand: ,,Nous
simple
ment ici raspect étranger des mis--menticrasp.étngerds
sions, qui
nous apparaissent
apparaissent comme
comme
qui nous
des colonies
colonies religieuses
religieuses étrangères
étrangères
des
de
ou de
de telle
telle nation, de
de tel ou
ou
de telle ou
de
tel institut religieux.
religieux. Nous nous
nous
de tel
mettons
simplement devant Ie
fait
mettons simplement
le fait
historique,
nous disons:
disons : du
du momohistorique, et
et nous
ment que
que les
lel!! missions étaient orgaorgament
nisées
cette façon,
avec une hiérhiérnisées de cette
facon, avec
archie étrangère,
étrangère, avec l'aide
de gougoul'aide de
vernements étrangers,
étrangers, avec un esprit
domin an t étranger,
dominant
étranger, ik était
était fatal que
l'art
missionnaire aussi
aussi fftt
l'art missionnaire
filt étranger".
ger". 3)
3)
De koloniale
koloniale rijken
rijken wankelen.
wankelen. De
De
De
tijd v
van
Europese expansie
expansie en
en wewetijd
an Europese
reldheerschappij isis voorbij.
gereldheerschappij
voorbij. De
De geschiedenis
wellicht eenmaal
eenmaal over
over
schiedenis zal wellicht
de „invallen
"invallen der blanken"
blanken" en hun ververoveringen
spreken, zoals wij
wij over
over die
die
overingen spreken,
van Turken
Turken en
en Hunnen.
Hunnen.
"Vaar
eisen vvan
een welbegrewelbegreWaar de
de eisen
an een
pen ruime
ruime en
en echt
echt katho
katholieke
aanpen
li eke aanpassing
van
het kerkelijk
kerkelijk leven
leven aan
aan
an het
passing v
de nationale cultuur
cultuur het
het niet
nietkonden,
konden,
hebben vaak het
het groeiend
groeiend nationalisnationalishebben
me der inl
inlanders
haat voor
voor de
de
me
an ders en de haat
blanken
de ogen
ogen geopend.
geopend. Gelukkig
Gelukkig
bl an ken de
waren de
missionarissen te
zeer gegewaren
de missionarissen
te zeer
hecht
aan
het volk,
volk, in
inwiens
wiensmidden
midden
hecht a
an het
zij .leefden,
leefden, om
om zijn
zijn verlangen
verlangen niet
niet
zij
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tijdig te begrijpen
begrijpen en
in de
de mate
mate
tijdig
en het in
van
het wettige
wettige en
ennatuurlijke
natuurlijke te
te
v an het
steunen.
Nieuwe regeringen
regeringen mogen
mogen
steunen. Nieuwe
het
katholicisme en
zijn cultus
cultus als
als
het katholicisme
en zijn
een Europees
Europees product
product willen
willen verbanverbannen, de
de bevolking
bevolking die
de liefde
liefde en
en
nen,
die de
toewijding van
de missionaris
missionaris heeft
heeft
toewijding
van de
kennen, weet dat
dat hij
hij hogere
hogere dan
dan
leren kennen,
Europese belangen dient.
dient.
Vaak werd
werd gewezen
gewezen op
op de
de bovenbovenVaak
menselijke
door de
de missiomissiomenselijke prestatie,
prestatie, door
televeren
leveren:: overbelast
overbelastmet
metwerk,
werk,
naris te
waarin
apostolische en
en pastorale
pastorale
waarin het apostolische
toch
op de
de eerste
eerste plaats
plaatskomen,
komen,
toch op
kampend met
armoede, zelfs
met
kampend
met armoede,
zelfs met
ellende, heeft
hij wel
wel andere
dingen
ellende,
heeft hij
andere dingen
doen, dan
dan aaan
religieuze kunst
kunst te
te
te doen,
an religieuze
denken. Toch
de ware
ware moeimoeidenken.
Toch ligt
ligt hier de
lijkheid niet:
met dezelfde
dezelfde middelen
middelen
lijkheid
niet: met
kan iets
iets lelijks
lelijks of
of iets
iets schoons
schoons gegekan
maakt. Het armoedigste
armoedigste kerkje
kerkje met
met
maakt.
zijn meubilering
meubilering kkan
even goed
goed
zijn
an even
schoon
lelijk, eigen
eigen als
als vreemd
vreemd
schoon als
als lelijk,
worden:
de zin
zin
worden :dit
dit zal
zal afhangen
afhangen van de
voor
schoonheid van
bouwer of ontontvoor schoonheid
van bouwer
werper. 44 )) En
En zelfs
zelfs al
al ware
ware de
de
schoonheidszin
menig missionamissionaschoonheidszin van
van menig
ris niet
niet enigszins
enigszins geatrophiëerd
geatrophiëerd of
of
ris
onontwikkeld gebleven
gebleven door
door een
een
toch onontwikkeld
uitsluitend
intellectualistische vorvoruitsluitend intellectualistische
ming,
ming, ddan
nog zou
zou hij
hij zeer
zeermoeilijk
moeilijk
an nog
voor zijn
zijn missievolk de
de kunst
kunst kunnen
kunnen
scheppen,
nodig heeft.
heeft. Dat
Dat
scheppen,die
die het
het nodig
kan
ander, gesteund
kan alleen
alleen de
de inl
inlander,
gesteund
voorzeker door
de bebevoorzeker
doorde
de raad
raad en
en de
scheiden
van de
de missionaris,
missionaris,
scheiden leiding
leiding van
maar
tenslotte puttend
puttend uit wat
wat deze
deze
maar tenslotte
niet bezit:
bezit: de
deschoonheidszin
schoonheidszin en
en
niet
spontane
vormentaal v
van
eigen ras
ras
spontane vormentaal
an eigen
en
land. Alleen
Alleen een
eengoedbegrepen
goedbegrepen
en land.
apostolaat
zal deze
dezenatuurlijke
natuurlijke
apostolaat zal
schoonheidszin
nieuwe schepping
schepping
schoonheidszin tot nieuwe
weten te
weten
te wekken.
wekken.
A. Deblaere

p. 43.
43.
3) o.c.
o.c. p.
4) Voor
Voor de
de missie
missie in
inBelgisch
BelgischCongo
Congoworden
worden vaak
vaakdure
dureenenwansmakelijke
wansmakelijke beelden,
beelden,
St Sulpice-stijl,
Sulpice-stijl, in
inEuropa
Europa gekocht,
gekocht, en
entegen
tegenhoge
hogeverzendingskosten
verzendingskosten naar
naar de
demissie
missie
in St
overgebracht! Een
inlandse talenten,
talenten, —
- met
met eerbiediging
eerbiediging van
van de
deinlandse
inlandse
overgebracht!
Een beroep
beroep op
op inlandse
smaak!
past niet
niet alleen
alleen inineen
eengoedbegrepen
goedbegrepenmissioneringsmethode,
missioneringsmethode, maar
maar is
is ook
ook
smaak! -— past
een veel
veel betere
betere koop.
koop.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dr Josef
Josef HOLZNER,
HOLZNER, Paulus,
Paulus, ververDr
taald
door G.
G. Van
Van Antwerpen.
Antwerpen.
taald door
-— 3e druk.
druk. 't't Groeit,
Groeit, Antwerpen,
Antwerpen,
1948, 615
615 pp.
1948,
pp. -1- 48 platen,
platen, geb.
geb.
Fr. 199.
199.
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Deze zeer
zeer bekende
bekende PaulusbiograPaulusbiograDeze
phie
beleeft met
met het
het volste
volste recht
recht
phie beleeft
Nederlandse druk.
druk. De auteur
auteur
haar 3e Nederlandse
blijkens de inleiding,
inleiding, op 88 NovemNovemis, blijkens
ber 1947 te Miinchen
München overleden.
overleden. Doch
Doch
zijn
werk blijft
blijft zijn
zijn apostolische
apostolische bebezijn werk
doelingen dienen.
boek immers,
immers,
doelingen
dienen. Dit boek
gedocumenteerd, zo rijk
rijk aan
aan ingeingezo gedocumenteerd,
wikkeld
feitenmateriaal, boeit
boeit door
door
wikkeld feitenmateriaal,
de ongeëvenaard
ongeëvenaard grootse visie,
visie, die
die de
de
figuur
Paulus, de
de Apostel
Apostel der
der
figuur van Paulus,
heidenen, ons
voor ogen
ogen tovert.
tovert.
heidenen,
ons voor
Ademloos bijna
interesse, volgen
volgen
Ademloos
bijna van interesse,
we
de jonge
jonge Jood
Jood uit
uit Tarsus,
Tarsus, en
en
we de
vooral
de rijpende
rijpende m
man,
vanaf het
het
an, vanaf
vooral de
grote
keerpunt over
over zijn
zijn eerste
eerste.mism~s
grote keerpunt
siepogingen en zijn
zijn drie
drie grote missie.mlss~~
reizen heen,
heen, tot
tot dit
ditleven
leveneindelijk
emdehJk
reizen
uitmondt
het supreme
supreme martyrium
martyrium
uitmondt in het
van
de „gevangene
"gevangene van Christus".
Christus".
van de
Deze Nederlandse
Nederlandse vertaling,
vertaling, overovervloedig voorzien
voorzien v
van
vier registers
registers
an vier
vloedig
(bijbelplaatsen,
geo(bijbelplaatsen, personen,
personen, zaken, geographische
goed gegegraphische namen)
namen) en
en van goed
kozen illustraties
illustraties en
en kaarten,
kaarten, ververkozen
dient
eervolle plaats
iri de
de bibidient een
een eervolle
plaats in
bliotheek
onze priesters
priesters en
en ontontbliotheek van
van onze
wikkelde leken.
leken.
wikkelde
Slechts
zelden komt
komt een
een drukfout
drukfout
Slechts zelden
de tekst
tekst ontsieren;
ontsieren; zo
zo b.v.
b.v. leze
leze men
men
de
op
p. 110:
110: het
het„Aramese"
"Aramese" (niet:
(niet:
op p.
„Armens")kld.
"Armeense" ) kleed.
J. de
de Fraine
Fraine
J.
De
heiligheid van
den leek.
leek. —
- 't
't
De heiligheid
van den
Groeit,
Antwerpen, 1949,
1949, 86
86 pp.,
pp.,
Groeit, Antwerpen,
15.
Fr. 15.
spiritualiteit van de
de leek
leek is
is een
een
De spiritualiteit
omstreden vraagstuk.
vraagstuk. Eigenlijk
Eigenlijk bebeomstreden
staat er
er maar
maar één
één spiritualiteit,
spiritualiteit, het
het
zich hechten
hechten aan
aan de
de verlossende
verlossende GodGodmens· er
is ook
ook maar
maar éne
éne Heilige
Heilige
mens;
er is
Kerk'
met, bij
bij verschil
verschil van
van functie
functie
Kerk met,
en clerici,
clerici, één
één taak
taak toch
toch
tussen leken en
voor allen. De
De leken
leken maken
maken Christus'
Christus'
voor
Kerk uit,
de clerici
clerici zijn
zijn er
er om
om de
de
Kerk
uit, en de
leken·
bij en door
door de leken wordt
wordt het
het
leken; bij
gehel~ leven
leven gekerstend,
gekerstend, terwijl
terwijl de
de
gehele
clerici,
daarvoor afgezonderd,
afgezonderd, de
de
clerici, daarvoor

hoogste normen
normen blootleggen
blootleggen en
en de
de
hoogste
zuiverste bezieling.
bezieling. De
De spiritualiteit
spiritualiteit
zuiverste
van
de leek
leek staat
staat dus,
dus, tegenover
tegenover die
die
van de
van de
clericus, als identiek
identiek en
en comcomde clericus,
plementair:
het andere
andere gedeelgedeelplementair: zij
zij is het
te, het
het meest
meestalgemeen
algemeentoepasselijke,
toepasselijke,
van de
de éne
éne spiritualiteit
spiritualiteit der
der KathoKathovan
lieke kerk.
kerk. Zonder
Zonder haar kkan
de eerste
an de
bestaan, en
en zij
zij zonder
zonder de
de eerste
eerste
niet bestaan,
niet.
En thans
thans vestigt
vestigt men
men op
op haar
haar
niet. En
graag de
de aandacht,
aandacht, omdat
lang
omdat ze
ze te lang
werd verwaarloosd
verwaarloosd (de
gehele leek
leek
werd
(de gehele
werd verwaarloosd)
verwaarloosd), , omdat
spiriwerd
omdat de spiritualiteit
daardoor als
als onwerkelijk
onwerkelijk
tualiteit daardoor
voorkwam,
en misbaar.
misbaar.
voorkwam, labiel en
verdienstelijke Tijdschrift
Tijdschrift voor
voor
Het verdienstelijke
geestelijk
leven, dat in
in Juni
Juni 1948
1948 een
een
geestelijk leven,
nummer
aan het
het kloosterleven
kloosterleven wijdwijdnummer aan
de
een tweede
tweede nummer,
nummer, in
in SeptemSeptemde, een
be~-October
aan de
de
ber-Octobervan
vandat
dat jaar,
jaar, aan
priesterlijke vroomheid
vroomheid behandelde
behandelde
priesterlijke
afzonderlijk,
Maart-April 1949,
1949, de
de
afzonderlijk, in
in Maart-April
heiligheid
de leek.
leek. Hierop
Hierop wordt
wordt
heiligheid van de
zijn
gegrondvest, zo
zo bebezijn spiritualiteit gegrondvest,
toogt
H. Schillebeeck,
Schillebeeck, dat
de gegetoogt H.
dat de
hele werkelijkheid
werkelijkheid moest
moest opgenomen
opgenomen
worden in
Gods rijk.
rijk. Daaraan
Daaraan ararworden
in Gods
beidend
ons Toos
Toos Taris,
Taris, ververbeidend leert
leert ons
vult
hij Gods
Gods wil,
wil, en
en M.
M.Hensen
vult hij
Hensen
breekt een
een lans
lans voor
voor het
hetverzorgde
verzorgde
breekt
gebedsleven,
de verstikkende
verstikkende
gebedsleven, door
door de
activiteit stellig
stellig bedreigd.
bedreigd. D
Dan
volgt
an volgt
de
conclusie v
van
M. Goetstouwers
Goetstouwers::
de conclusie
an M.
de
leek moet,
moet, op
op alle
alledomeinen,
domeinen, asasde leek
cetisch
leven.....
. . .Zo
Zoharmoniëren
harmoniëren de
de
cetisch leven
opstellen: de
de leek
leek die,
die, naar
naarGods
Gods
vier opstellen:
wil, de
de gehele
gehelewerkelijkheid
werkelijkheid naar
naar
wil,
Hem
richten, dient
dient daarvoor
daarvoor te
te
Hem moet richten,
bidden
zich te
te beheersen.
beheersen.
bidden en
en zich
De
schrijvers weten
hoe weiweiDe schrijvers
weten best hoe
het onderwerp
onderwerp daarmee
daarmee werd
werd uituitnig het
geput. Maar
Maar hun partiële
partiële behandeling
behandeling
werkte verdiepend
verdiepend en
en weldoend.
weldoend.
Em.
Janssen
Em. Janssen
~
A.

H. VAN
VAN DEN
DENMAAGDENBURG
MAAGDENBURG
H.
C.ss.R.,
mysterie van
van het
het
C.ss.R., Het
Het mysterie
kerl>:elijk
jaar. Meditaties
Meditaties voor
voor
kerkelijk jaar.
priesters
de zielzorg.
zielzorg. —
- Van
Van
priesters in
in de
Rossum,
Utrecht, Zonnewende,
Zonnewende,
Rossum, Utrecht,
Kortrijk,
9,75.
Kortrijk, 1947,
1947, 759
759 pp.,
pp., ff 9,75.

Deze verzameling
verzameling bevat
bevat twee
twee dedeDeze
len:
len: het
het „Proprium
"Proprium de
de tempore"
tempore" met
met
een
overweging voor
dag die
die
een overweging
voor elke
elke dag
een
Mis heeft;
heeft; het
een bijzondere
bijzondere Mis
het „Pro"Pro-

BOEKBESPREKINO
BOEKBESPREKINO
primp. de Sanctis",
Sanctis", met
met een
een overweoverweprium
ging voor
voor elke
elke heilige
heilige uit
uit het
het mismisging
saal. Zo
Zo heeft
heeft elke
elkedag
dagzijn
zijnoefening,
oefening,
saal.
die bijna
bijna altijd
altijd uitgaat van
van een
een liturliturdie
gische tekst,
tekst, en
en altijd
altijd zijn
zijn er
er ververgische
scheidene kerkelijke
kerkelijke aanhalingen
aanhalingen in
in
scheidene
verwerkt.
verwerkt.
oefening bevat
bevat de
deeigenlijke
eigenlijke
Elke oefening
overweging, de
toepassing, het
het bebeoverweging,
de toepassing,
sluit. Telkens
Telkens vindt
vindt men
men een
een rijke
rijke
sluit.
kerkelijk, bruikbaar,
bruikbaar, op
op veel
veel
materie, kerkelijk,
Toch vrezen
vrezen we,
we,
wijzen toepasselijk.
toepasselijk. Toch
wijzen
de reeks,
reeks, bij
bijdagelijks
dagelijksgebruik,
gebruik,
dat de
nogal spoedig
spoedig weinig
weinig gevarieerd
gevarieerd en
en
nogal
mat zal
zal aaandoen.
an doen.
mat
Em. Janssen
Janssen
Em.

Mgr Fulton
Fulton J. SHEEN,
SHEEN, Is
Is ons
ons leven
leven
Mgr
zinloos?? Uit
Engels vertaald
vertaald
zinloos
Uit het Engels
door J.
Daalen. —
- De
De KinkKinkdoor
J. van Daalen.
horen, Desclée
Desclée De
De Brouwer,
Brouwer,
horen,
Brugge, Brussel,
Brussel, Amsterdam,
Amsterdam,
Brugge,
277 pp.,
pp., Fr.
Fr. 55.
55.
277
Verwacht niet
een betoog
betoog dat
dat op
op
Verwacht
niet een
zou gelijken.
gelijken. Dit
Dit boek
boek
existentialisme zou
van de
de grote
groteAmerikaanse
Amerikaanse apostel
apostel
van
die ons
ons door
door Henry
Henry de
de Greeve
Greeve wordt
wordt
die
voorgesteld, behandelt,
behandelt, in zijn
zijn veerveervoorgesteld,
tien hoofdstukken,
hoofdstukken, het
geluk, de
de
tien
het geluk,
grondslag, de
de ervaring,
ervaring, de
de verschijverschijgrondslag,
ning, de
de uitkomst,
uitkomst, de
de kracht
kracht en
en de
de
ning,
vrede
van het
hetchristelijk
christelijk bestaan.
bestaan.
vrede van
Niets
is verfijnd;
verfijnd; maar
maar alles
alles wordt
wordt
Niets is
zo vanzelfsprekend,
vanzelfsprekend, zo robuust
robuust overovertuigend,
voedzaam sterkend,
sterkend, dat
dat
tuigend, zo voedzaam
weinig
boeken de
de weifelende
weifelende mens
mens
weinig boeken
zo
beslissend kunnen
kunnen bevestigen
bevestigen in
in
zo beslissend
geloof
en christendom.
christendom. En
voor de
de
geloof en
En voor
overtuigde
zal alles
alles dieper,
dieper,
overtuigde lezer
lezer zal
vaster
en schoner
schoner `oorden.
worden. Hoewel
Hoewel
vaster en
voor
grote publiek
publiek bestemd,
bestemd, toch
toch
voor het grote
zal
dit werk
werk zelfs
zelfsdedevakgeleerde
vakgeleerde
zal dit
niet onverschillig
onverschillig laten.
laten.
Em.
Janssen
Em. J
an ssen
Catherine
HUECK, Mijnheer
Mijnheer de
de
Catherine de
de HUECK,
Bisschop,
Bisschop, Neder!.
Nederl. vert.
vert. van
van I. van
v an
Nes. - Sheed & Ward, Antwer- Nes.—Shd&War,Antwepen,
pp., Fr.
Fr. 58.
58.
pen, z.j.,
z.j., 110
110 pp.,
Dit
heel bijzondere
bijzondere boekje
boekje bevat
bevat
Dit heel
tien
brieven, die
aan een
een Bisschop
Bisschop
tien brieven,
die aan
zouden
zijn door een bar-meid
bar-meid
zouden gericht zijn
uit de achterbuurten
achterbuurten van een
een AmeriAmerikaanse
grootstad. Tien
Tien brieven
brieven van
van
kaanse grootstad.
Katzie
niet altijd
altijd een
een
Katzie de
de Polak,
Polak, zelfs niet
bar-meid
bar-meid omdat
omdat ze
ze meer
meer dan
dan eens een
nieuw
zoeken, en
ze
nieuw baantje
baantje moet
moet zoeken,
en ze
schrijft
nog katholiek,
katholiek,
schrijft omdat
omdat ze,
ze, zelf nog
de
inlichten over
de gegede Bisschop
Bisschop wil
wil inlichten
over de
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an de
dachten
dachten en
en gevoelens
gevoelens vvan
de velen
velen
uit
uit haar
haar bewogen
bewogen omgeving.
omgeving. Het
Hetzijn
zijn
ontroerende
ontroerende stukken, brutaal
brutaal en
en toch
toch
eerbiedig,
eerbiedig, levensecht
levensecht en
en toch
toch voorvoornaam;
naam; ze
ze doen
doen ons
ons veel
veel nadenken,
nadenken, en
en
op onze
onze borst
borst slaan.
slaan.
Twee
Twee indrukken
indrukken blijven
blijven ons, na
na lelezing, bij.
eerste:: wat zit
zit de
de godsgodsbij. De eerste
dienstigheid
dienstigheid in de
de mensen
mensen toch
toch diep,
diep,
en hoe
hoe zijn
zijn ook
ook de
de verdoolden
verdoolden en
en zonzondaars,
daars, dan
dan degenen,
degenen, die
die hun
hun mild
mild
over God
God kunnen
kunnen spreken,
spreken, dankbaar!
dankbaar!
De tweede:
tweede: hoezeer
hoezeer zijn
zijn wij,
wij, de
de verver-De
tegenwoordigers
en dienaren
tegenwoordigers en
dienaren van
van
Christus
Christus en zijn
zijn Kerk,
Kerk, vaak
vaak schuldig
schuldig
aan
aan de
de afvalligheid
afvalligheid en
en de
de godslastegodslasteringen
ringen van
van velen,
velen, door
door onze
onze hooghooghartige
hartige houding
houding en
en liefdeloze
liefdeloze bejebejegening.
Uit
Uit eigen
eigen ervaring
ervaring mocht
mocht de
de
schrijfster
schrijfster spreken.
spreken. Haar
Haar boekje
boekje
heeft
heeft ook
ook niets
niets van
van een
eenaanklacht.
aanklacht.
Daarvoor
is het te vol
Daarvoor is
vol van
van liefde,
liefde, gegean uit
schreven v
van
uit het
het geluk
gelukdat
datrijkerijkelijk
wordt medegedeeld.
medegedeeld.
lijk wordt
Em.
Em. Janssen
Janssen
L.
L. DE
DE CONINCK
CONINCK S.J., Problêmes
Problèmes de
de
l'adaptation
l'adaptation en apostolat. —
- CaCahiers de la
la Nouvelle
Nouvelle Revue
Revue ThéoThéologique IV. —
Casterman, DoorDoorlogique
- Casterman,
nik-Parijs, 1949,
1949, 166
166 pp.,
nik-Parijs,
pp., Fr.
Fr. 45.
45.
De aanpassing
an het
De
aanpassing v
van
het christelijk
christelijk
apostolaat aan
aan de
apostolaat
de mensenmassa
mensenmassa is
is
voor de
voor
de auteur
auteur een
een levensvraag
levensvraag gegeworden, Soepel
Soepel en
worden,
en subtiel,
subtiel, bedrijvig
bedrijvig
veelzijdig, had hij
en veelzijdig,
hij vanaf zijn
zijn eerste
eerste
priesterwerk naar
naar a
anpassing uitgepriesterwerk
aanpassing
uitgezien; maar
zien;
maar beslissend
beslissend werd
werd zijn
zijn gegevangenschap te Dachau,
vangenschap
Dachau, van 1942
1942 tot
tot
1945, toen
toen hij
1945,
hij tegelijk
tegelijk bij
bij de
de herders
herders
was en
was
en bij
bij de
de kudde.
kudde. Toen
Toen besefte
besefte
hij hoeveel
hoeveel priesters
priesters te goeder
hij
goeder trouw
trouw
doch nogal
doch
nogal verstard,
verstard, eigenlijk
eigenlijk nooit
nooit
meer contact
meer
contact hebben;
hebben; hoe
hoe de
de gang
v an cultuur
van
cultuur en
en gedachten
gedachten de
de leken
leken
steeds
meer dreigt
dreigt af
af te
tescheiden
scheiden
steeds meer
van
clerus en
en christendom;
christendom; hoe
hoe onze
onze
v an clerus
Westeuropese christenheid,
christenheid, met
met of
Westeuropese
of
zonder de
de aanpassing
aanpassing staat
staat of valt.
zonder
valt.
De vraag
De
vraag is
is voor
voor hem
hem dan
dan kapikapitaal: zonder
taal:
zonder een besliste
besliste aanpassing
aanpassing
redt de
redt
de clerus
clerus evenmin
evenmin zichzelf
zichzelf als
als
de gelovigen.
de
gelovigen. Zij
Zij is essentiëel
essentiëel prakpraktisch: hoe
tisch:
hoe de
de mensen
mensen tot
tot Christus
Christus
voeren en
en Christus
voeren
Christus tot de
de mensen?
mensen?
Zij berust
Zij
berust op
op deze
dezetheologische
theologische
grondslag:alles
alles van
van mensen
grondslag:
mensen en
en
schepping, behalve
behalve de
de zonde,
zonde, kán
kan en
schepping,
moet opgenomen
moet
opgenomen worden
worden in Christus'
Christus'
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verlossing. Zij
Zij besluit
besluit in
in zich
zichveel
veelbijbijverlossing.
zondere vragen,
vragen, zij
zij vergt
vergt veel
veel realisrealiszondere
tisch inzicht
inzicht en
en technische
technische vaardigvaardigtisch
heid: bij
bij godsdienstig
godsdienstig onderwijs
onderwijs en
en
heid:
opvoeding; bij
bij de
de predikatie;
predikatie; bij
bij het
het
opvoeding;
aangrijpen en kerstenen van
van onze
onze gegeaangrijpen
technificeerde wereld;
wereld; bij
bij het
het paroparotechnificeerde
chiewerk met
met zijn
zijn delicate
delicate functie
functie en
en
chiewerk
veelvuldige inrichting.
inrichting.
veelvuldige
Em. Janssen
Janssen
Em.
Die briefe
briefe des
des Sir
SirThomas
Thomas More,
More,
Die
band 9,
9, Menschen
Menschen der
der Kirche
Kirche in
in
band
Zeugnis
und Urkunde.
Urkunde. HerausgeHerausgeg-nis und
Zeu
geben von
von Barbara
Barbara von
von Blarer.
Blarel'.
geben
Benziger &
& Co.,
Co., Einsiedeln/
Einsiedelnj
- Benziger
—
Köln, 1949,
1949, 224 pp.,
pp., Fr.
Fr. 16.60
16.60 en
en
Kdln,
13.80.
Fr. 13.80.
Dit is
is een
een voortreffelijk
voortreffelijk boek
boek en
en het
het
Dit
een uitzonderlijk
uitzonderlijk genot
genot deze
deze ruim
ruim
is een
brieven vvan
More te lezen.
lezen. In
In
an More
veertig brieven
iedere brief,
brief, onverschillig
onverschillig of deze
deze gegeiedere
schreven is aan
aan Hendrik
Hendrik de
de Achtste,
Achtste,
schreven
Cromwell,
aan Erasmus,
Erasmus, aan
aan
aan Cr
omw ell, aan
zijn lievelingsdochter
wie dan
dan ook,
ook,
zijn
lievelingsdochter of wie
ontmoeten we de even
even veelzijdige
veelzijdige als
als
ontmoeten
nobele More.
brieven zijn met zozonobele
More. De
De brieven
gekozen dat
dat ons
ons niet
niet alleen
alleen
veel zorg gekozen
overzicht gegeven wordt
wordt van het
het
een overzicht
verloop van More's
More's leven,
leven, maar
maar dat
da.t
verloop
ook geleidelijk
geleidelijk aan
aan worden
worden binbinwe ook
nengevoerd in
More's wereld
wereld thuis,
thuis,
nengevoerd
in More's
aan het hof,
hof, onder
onder de
de geleerden
geleerden vvan
an
aan
zijn tijd,in het parlement, enz. Geenzijntd,heparlmnz.G
wonder
deze verzameling
verzameling de
de ininwonder dat
dat deze
druk
laat van beter
beter te
te zijn
zijn dan
dan
druk achter laat
een
biografie —
- hier
hier horen
horen we de
een biografie
mens
zelf. Hiermede
Hiermede is ook
ook gezegd
gezegd
mens zelf.
dat
niets dan
danwaardering
waardering hebben
hebben
dat we niets
voor de
de inleiding die
die aan de tekst
tekst vvan
an
iedere brief voorafgaat. Dit is hetiedrbfvoagt.Dishe
type boek
boek dat
dat katholieke
katholieke intellectueintellectuelen
hand moeten
moeten nenelen bij
bij voorkeur
voorkeur ter hand
men.
W. Peters
ALFRED
LAUB, Gebetslehre
Gebetslehre mit
mit
ALFRED LAUB,
psychologischen
Hinweisen und
und
psychologischen Hinweisen
RIchtlinien.
Benziger Verlag,
Verlag,
Richtlinten. -— Benziger
Einsiedeln-Zürich-Köln,
261
Einsiedeln-Ziirich-Köln, 1949, 261
12,50 en Fr.
Fr. 9,50.
9,50.
pp.,
pp., Fr.
Fr. 12,50
Er
is reeds
reeds veel
veel geschreven
geschreven over
over
Er is
het
gebedsleven. We
We hebben
hebben naast
naast
het gebedsleven.
standaardwerken
van
Brean Breals die
die v
stan daardwerkenals
mond,
de talrijke
talrijke verhandeverhandemond, Poulain,
Poulain, de
lingen
heiligen en
en geestelijke
geestelijke
lingen van
v an heiligen
ervaring weerweerschrijvers,
schrijvers, die
die eigen ervaring
geven of erop reflecteren. Iets
Iets nieuws
nieuws
te
brengen in deze
deze materie
materie is
is moeimoeite brengen
lijk.
Alfred Laub
te
lijk. Toch
Toch tracht
tracht Alfred
Laub dit
dit te
doen.
gebedsleven als
als
doen. Hij
Hij beziet
beziet het gebedsleven

psycholoog
psycholoog en
en geeft
geeft daardoor
daardoor vele
vele
verrassende
verrassende aanduidingen.
aanduidingen. Vanzelf
Vanzelf
deelt
deelt het
het boek
boek in
inde
dezwakheden
zwakheden van
van
de
de jonge
jonge psychologische
psychologischewetenschap,
wetenschap,
hetgeen
hetgeen zich
zich uit
uitininoverdrijvingen
overdrijvingen
hier en
en daar
daar of
of wat
wattetéonrijpe
onrijpebewebeweringen:
op blz.
ringen: op
blz. 24
24 b.v.
b.V. lezen
lezen we:
we:
,,...man
" ... man bete
bete bei
beiVersuchungen
Versuchungen zur
ZUl'
Unreinheit
Unreinheit nicht
nicht urn
um Reinheit,
Reinheit, noch
noch
wende
wende man sich
sich flehend
flehend an
an die
die ReinReinste der
der Jungfrauen."
Jungfrauen." (dit
(dit laatste
laatste isis
wel wat
wat erg
erg sterk)
sterk).. Op
Op blz.
blz. 44
44 is
is de
de
motivering
an zijn
motivering vvan
zijn standpunt:
standpunt: geen
geen
gemeenschappelijk
gebed onder
gemeenschappelijk gebed
onder ververstrooiende
strooiende arbeid
arbeid nogal
nogal aanvechtaanvechtenz.
baar, enz.
Het boek
boek zal
zal critisch
critisch gelezen
gelezen moemoeten worden,
worden, maar
maar aan
aan wie
wie dit
ditdoet,
doet,
biedt
biedt het
het kostbare
kostbare aanwijzingen
aanwijzingen en
en
richtlijnen.
richtlijnen.
J. de Rooy
BETHANIE,
God met
met ons
BETHANIE, God
ons (Tolle
(TolIe
lege
lege serie)
serie),, onder
onder redactie
redactie vvan
an
Dl' A. v. Straaten. - De Koepel,DrA.vStaen—Kopl,
Nijmegen-Antwerpen,
Nijmegen-Antwerpen, 1948,
1948, 332
332
pp.,
pp., geb.
geb. If 6,90.
Voor
eenvoudigen van
van harte
harte is dit
Voor eenvoudigen
dit
boek
boek geschreven:
geschreven: zeer sober
sober en
en zeer
zeer
rustig. Een meditatief vertellen
vertellen is
is het
het
van
van de
van „blijde
"blijde tijdingen",
tijdingen", van
de glans
glans
en schittering
schittering om
om Christus,
Christus, van
van Zijn
Zijn
brandende gloed,
gloed, die
brandende
die werd
werd gedoofd
gedoofd
om weer
om
weer vlammend
vlammend vuur
vuur te
te worden.
worden.
Op vele
vele plaatsen doet het denken
Op
denken aan
aan
de Eerstgeborene,
de
Eerstgeborene, een
een Christus-bioChristus-biographic van
van de
graphie
de schrijfster,
schrijfster, die
die een
een
jaar eerder
jaar
eerder verscheen.
verscheen. Toch
Toch zijn
zijn de
de
verschillen weer
weer zo
zo groot,
verschillen
groot, dat
dat men
men
moeilijk v
an een
moeilijk
van
een compendium
compendium kan
kan
spreken, al
al vragen
vragen we
we ons
ons af of
spreken,
of diediezelfde verschillen
zelfde
verschillen groot genoeg
genoeg zijn
zijn
om deze
om
deze uitgave
uitgave teterechtvaardigen.
re<:htvaardigen.
De fout
fout v
an deze
uitgave is niet,
De
van
deze uitgave
niet, dat
dat
God-met-ons geen
geen prachtig
God-met-ons
prachtig boek
boek is,
maar dat de Eerstgeborene
maar
Eerstgeborene het eerst
eerst
verscheen. Het
Het is
verscheen.
is uiterst
uiterstmoeilijk
moeilijk in
in

enkele jaren twee Christus-levens teenkljartwChisu-evn
schrijven die
elkaar niet
niet enigszins
enigszins
die elkaar
herhalen.
J. de Rooy
N. GOVERS
Woorden van
N.
GOVERS C.ss.R.
C.ss.R. Woorden
God tot zijn
God
zijn uitverkoren
uitverkoren zielen.
zielen.
K. Uitgeverij
Uitgeverij Joh.
Joh. RoosenRoosen- R. K.
boom, Heerlen,
Heerlen, 1949,
1949, 117
117 pp.,
pp.,
boom,
--

1,10.
ff 1,10.
Een verzameling
van teksten
teksten uit
Een
verzameling van
uit
de private openbaringen
der heiligen
de
openbaringen der
gerangschikt volgens bepaalde
gerangschikt
bepaalde onderonderwerpen als
als geloof,
werpen
geloof, hoop,
hoop, liefde,
liefde, verver-
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sterving,
gebed enz.
enz. Op
Op deze
deze wijze
wijze
sterving, gebed
kan het
het dienst
dienst doen
doen als
alsmeditatiemeditatieboekje
als illustratie
illustratie bij
bij conferenconferenboekje of als
e.d. Het
Het werkje
werkje isiseen
eenbloemlebloemleties e.d.
an
zing uit
uit het
het tweedelige
tweedelige werk
werk vvan
zing
Saudreau O.P.: "Les divines Paro-SaudreO.P:„Lsivnaroles,
ou ce
ce que
que le
Ie Seigneur
Seigneur aa dit
dit aà
les, ou
ses intimes
intimes ddan
Ie cours
cours des
des siècles
siècles
an le
chrétiens". Een
boekje, waarwaarchrétiens".
Een nuttig boekje,
bij
alleen betreuren
betreuren dat
dat de
de openopenbij we alleen
baringen van de
de H.
H. Margaretha
Margaretha MaMabaringen
ria
werden weggelaten,
weggelaten, daar
daar ze als
als
ria werden
genoegzaam
bekend werden
werden veronverongenoegzaam bekend
dersteld.
o.i. zeker
zeker niet
niet voor
voor
dersteld. Dit geldt o.i.
alle
openbaringen vvan
de Heilige.
Heilige.
an de
alle openbaringen
J.
de R.
R.
J. de
Teixeira
P ASCOAES, Paulus,
Paulus, de
de
Teixeira de PASCOAES,
dichter Gods.
Gods. Uit
Uit het
hetportugees
portugees
vertaald door
door A.
A. V. Thelen
Thelen en
en H.
H.
Marsman. -— J. Meulenhoff,
Meulenhoff, AmAmMarsman.
sterdam,
1949, 4e druk,
druk, 298
298 pp.,
pp.,
sterdam, 1949,
8,50.
geb. ff 8,50.
De
figuur van
van Paulus
Paulus wordt
wordt
De grote figuur
hier
hier bekeken
bekeken door
door de beslagen
beslagen bril
bril
van een
een nevelig
nevelig filosoof,
filosoof, waardoor
waardoor de
de
Heilige
tot „dichter"
"dichter" wordt
wordt en
en de
de
Heilige tot
nieuwe mens
nieuwe
mens in hem
hem tot
totincarnatie
incarnatie
enige subjectieve
subjectievelievelingsideën
lievelingsideën
van enige
van de
de schrijver.
schrijver. Ook
Ook de
de figuren
figuren
van
rond de
Apostel lijden
lijden aan
aan dit
dit euvel.
euvel.
rond
de Apostel
Het ergst
ergst komt
komt Jacobus
Jacobus eraf,
eraf, die
die
Het
geen
goed k
kan
doen en
en de
de haatdrahaatdraan doen
geen goed
gende
tegenstander
Paulus is.
is.
ander van Paulus
gende tegenst
Het heeft geen
geen zin
zin hier
hier de
de enormienormite citeren
citeren die
diehet
hetnoodzakelijk
noodzakelijk
teiten te
gevolg vvan
deze zienswijze
zienswijze zijn,
zijn, nog
nog
an deze
gevolg
minder
te weerleggen.
weerleggen.
minder die
die te
't boek
boek zijn
zijn vierde
vierde druk
druk beleefbeleefDat 't
de
te ddanken
zijn aan het
het feit
de zal wel te
anken zijn
dat Pascoaes'
Pascoaes' „artistiek
"artistiek hooggestemhooggestemde
hem altijd
de en door
door hem
altijd tot in het
het neveneve-
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lig-extatische
opgevoerde idealen"
idealen"
lig-extatische opgevoerde
(blzd. 297) een
klankbodem vinden
vinden
een klankbodem
in
vrijzinnige, mystische
mystische en
vaagin vrijzinnige,
en vaaggodsdienstige
Men mist niet
niet
godsdienstige milieus.
milieus. Men
veel, als
als men
men dit
dit boek
boek over
over Paulus,
Paulus,
veel,
dat
zo weinig
weinig de
de geest
geest van
van Paulus
Paulus
dat zo
weergeeft ongelezen
ongelezen laat.
laat.
J. de
de Rooy
Rooy S.J.
S.J.
J.
Hermanus SCHMIDT S.J., Bullarium
Anni Sancti.
- Romae,
Romae, Pontif.
Pontif.
Sancti. —
Univ.
Gregoriana, (Textus
(Textus et
et
Univ. Gregoriana,
Documenta,
theol. u.
u. 28),
28),
Documenta, series theol.
1949,
1949, 159 pp.

De betekenis
betekenis van het
het Heilig
Heilig Jaar
Jaar
De
voor
leven der
der Kerk
Kerk k
kan
men
voor het
het leven
an men
nergens
bestuderen dan
dan uit
uit de
de
nergens beter bestuderen
authentieke pauselijke
pauselijke stukken
stukken die
die
authentieke
op
het Heilig
Heilig Jaar
Jaar betrekking
betrekking hebhebop het
ben. Het
echter tot
tot dusver
dusver niet
niet
ben.
Het was echter
zo eenvoudig
eenvoudig deze
deze stukken
stukken te
te raadraadzo
plegen. Slechts
plegen.
Slechts vvan
enkele bepaalde
bepaalde
an enkele
bestonden verzamelingen
verzamelingen:: zo
zo
jubilea bestonden
van het
het jaar
jaar 1750 onder
Benedictus
onder Benedictus
van het
het jaar
jaar 1900 onder
Leo
XIV, van
onder Leo
XIII, van het
het jaar
jaar 1925 onder
onder Pius
XI. De
De rest
rest was
was verspreid
verspreid over
over ververschillende
collecties vvan
pauselijke
schillende collecties
an pauselijke
documenten.Het
Het is
is ddan
documenten.
ook een
een
an ook
goede gedachte
gedachte geweest
geweest van
van Pater
Pater
goede
Schmidt,
de voornaamste
voornaamste pauselijke
pauselijke
Schmidt, de
stukken die
die in
in de
de loop
loop der
der eeuwen
eeuwenbij
bij
jubeljaren zijn
verjubeljaren
zijn uitgevaardigd,
uitgevaardigd, te verzamelen
publiceren, en
dit te
te
zamelen en
en te publiceren,
en dit
meer,
omdat ook
ook juist
juist in
in deze
deze docudocumeer, omdat
menten prachtige
zijn te
te
menten
prachtige passages
passages zijn
vinden over
over de sleutelmacht,
sleutelmacht, het
het priprivinden
maat
van Petrus,
Petrus, de
de betekenis
betekenis vvan
maat van
an
de graven der apostelen, de leer derdegravnpostl,der
aflaten enz.
enz.
Huizing
P. Huizing

WIJSBEGEERTE
Prof. Dr
Dr Hans
Hans MEYER,
Geschichte
MEYER, Geschichte
Prof.
tier
abenländischen WeltanschauWeltanschauder abenliindischen
ung. Band V:
V: „Die
"Die WeltanschauWeltanschauGegenwart". --- Verlag
Verlag
ung der
der Gegenwart".
Ferdinand Schtinigh,
Schönigh, Würzburg
Wlirzburg
Ferdinand
1949, 577
577 pp., 20RM.
20RM.
grondige en
enoverzichtelijke
overziehtelijke
Deze
Deze grondige
beschrijving van
de wijsgerige
wijsgerige strostrobeschrijving
van de
mingen van
het eind
eind der
der 19e
1ge eeuw
eeuw
mingen
van het
en
van de
de 20e,
20e, zou
zou zeker
zeker de
de naam
naam
en van
van
van een
een „geschiedenis
"geschiedenis der
der philosophilosophie" verdienen.
verdienen. W
Want
aan het
het bebeant aan
phie"
grip „wereldbeschouwing"
grip
"wereldbeschouwing" kleven
kleven
altijd bepaalde
bepaalde vage
zelfs ononnog altijd
vage en zelfs
voorstellingen, die
die
philosophische voorstellingen,
philosophische
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door
Meyer echter
in de
de loop
loop
door prof.
prof. Meyer
echter in
van zijn
zijn heldere
heldere en
en objective
objective uiteenuiteenzettingen
inderdaad gemeden
gemeden worworzettingen inderdaad
den. Met
Met dankbaarheid
dankbaarheid zal
men de
de
den.
zal men
uitvoerigheid vaststellen,
vaststellen, waarmee
waarmee
uitvoerigheid
de
schrijver iedere
iedere denker
denker en elke
elke
de schrijver
stroming
het woord
woord laat
laatkomen.
komen.
stroming aan het
De door
door Prof.
Prof. Meyer
Meyeraangevoerde
aangevoerde
De
kritiek wordt
wordt voorzichtig
voorzichtig en
en altijd
altijd
kritiek
verantwoord in
de beschrijving
beschrijving van
van
verantwoord
in de
elk
systeem opgenomen,
opgenomen, zodat
zodat men
men
elk systeem
gedurende de
lectuur met
met voldoevoldoegedurende
de lectuur
ning constateert,
constateert, hier
hier door
door een
een bebening
trouwbare gids
door de
de uiteenlopenuiteenlopentrouwbare
gids door
de
denkrichtingen van
onze tijd
tijd gegede denkrichtingen
van onze
leid te worden.
worden. Het
Het verwerkte
verwerkte matemateleid
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an grijk,
buitengewoon omv
omvangrijk,
riaal isisbuitengewoon
zodat het boek
boek als
als handhand- en
enstudiestudiezodat
waardevolle verdiensten
verdiensten heeft.
heeft.
werk waardevolle
Het is
is begrijpelijk,
begrijpelijk, dat
dat Prof.
Prof. Meyer
Meyer
Het
veel ruimte
ruimte besteedt
besteedt aan
aan de
dephilophiloveel
sophische stromingen
stromingen in
in Duitsland,
Duitsland,
sophische
hij tracht
tracht ook
ook de
deoverige
overige lanlanmaar hij
den van Europa
Europa en
en ook
ook Amerika
Amerika te
te
den
behandelen. Toch
in
behandelen.
Toch menen
menen wij
wij dan in
geheel soms
soms een
eenkleine
kleineonevenonevenhet geheel
wichtigheid in
de verdeling
verdeling van
van de
de
wichtigheid
in de
te kunnen
kunnen vaststellen.
vaststellen. Zeker
Zeker isis
stof te
Franse philosophie
philosophie van heden
heden met
met
de Franse
en Gabriel
Gabriel Marcel
Marcel niet
niet uitgeuitgeSartre en
put, en
en Spanje
Spanje zou
zou zeker
zeker een
een eigen
eigen
put,
verdiend hebben,
hebben, als men
men aan
aan
plaats verdiend
Unamuno en Ortéga yy Gasset
Gasset denkt,
denkt,
Unamuno
die niet
niet apart
apartbehandeld
behandeldworden.
worden.
die
Het is
is verder
verder de
de vraag
vraag of
ofmen
menTolTolstoi en
en Dostojewski
Dostojewski tezamen
tezamen met
met SoSolowjew en Berdjajew onder
onder één
één groep
groep
lowjew
"Russischelevensphilosophen"
levensphilosophen"
van „Russische
mag verzamelen,
verzamelen, want
dit geval
geval
mag
want in
in dit
plaatst men
men hen
hen dan
dan toch
tochop
opeen
eenvrij
vrij
plaatst
dunne gemeenschappelijke
gemeenschappelijke basis.
basis. Ook
Ook
hadden wij
wij de
de phenomenologie
phenomenologie liever
liever
uitvoeriger behandeld
behandeld gezien,
gezien, want
want
uitvoeriger
de
overigens zeer
zeer instructieve
instructieve twintwinde overigens
pagina's, die
die daaraan
daaraangewijd
gewijdzijn,
zijn,
tig pagina's,
komen
haar grote
grote betekenis
betekenis
komen niet
niet met haar
overeen.
aan de
de
overeen. Dit
Dit alles
alles doet
doet echter aan
waarde van
van deze
deze geschiedenis
geschiedenis van
van
waarde
het moderne
moderne denken
denken niets
af, want
want
niets af,
onder
hedendaagse publicaties
publicaties op
op
onder de hedendaagse
dit
terrein, zal
zal men
men er
erweinig
weinig vinvindit terrein,
den,
zo omvattende
omvattende en
en degedegeden, die
die een zo
lijke
de schier
schier ononlijke samenvatting van de
overzichtelijke
brengen.
overzichtelijke stof brengen.
K.
Hahn
K. J. Hahn

Dr A.
A. A.
A. A.
A. TERRUWE,
TERRUWE, De
De neurose
in het licht der rationele psycho-inhetlcdraopsyhlogie.
Romenen
enZonen,
Zonen,
logie. -- J.J.J.J.Romen
Roermond-Maaseik,
124
Roermond-Maaseik, 1949,
1949, 124
pp.,
ing. ff 4,90.
4,90.
pp., ing.
Het valt altijd
altijd toe
toe te
te juichen,
juichen, wanwanneer getracht
getracht wordt
wordt de
de moderne
moderne psypsychologische
en psycho-analytische
psycho-analytische
chologische en
inzichten
confronteren met
met oudere
oudere
inzichten te confronteren
an
wijsgerige
van
wijsgerige uiteenzettingen
uiteenzettingen en
en v
Katholieke zijde zal men te meer totKatholiekzjdmnrto
blijdschap
de wijswijsblijdschap geneigd
geneigd zijn
zijn als
als de
gerige beschouwingen
beschouwingen steunen op
op St.
St.
Thomas
terrein zijn
zijn wij
wij
Thomas leer.
leer. Op
Op dit terrein
niet
verwend. Al
zeer immers
immers is
is
niet verwend.
Al te zeer
van Katholiek standpunt
standpunt uit
uit gepoogd
gepoogd
de
Scholastieke leer
leer te
te misbruiken
misbruiken
de Scholastieke
om
name de
de langs
langs psychoanapsycho-anaom met
met name
lytische
het licht
licht gebrachte
gebrachte
lytische weg
weg aan het
feiten
onder tafel te
te werken.
werken. De
De bobofeiten onder
ven
weergegeven tendentie deed
deed ons
ons
ven weergegeven

'

dit boek
boek tegemoet
tegemoet treden
treden met
met,een
een
zekere hoopvolle
hoopvolle verwachting,
verwachting, welke
welke
nog
nog versterkt
versterkt werd
werd door
door enkele
enkele vrij
vrij
lyrisch
lyrisch gestemde
gestemde besprekingen
besprekingen elel(b.v. De
De Tijd
Tijd 33 Dec.
Dec. 1949)
1949) ververders (b.v.
schenen.
Toch heeft het
schenen. Toch
het lezen
lezen vvan
dit
an dit
boek
boek mij
mij niet voldaan,
voldaan, en
en wel
wel met
met
name niet
niet in
in betrekking
betrekking tot
tot het
het
name
hoofddoel.
Al worden er herhaaldelijk
hoofddoel. Al
herhaaldelijk
opmerkelijke visies
voren gegeopmerkelijke
visies naar
naar voren
toch gaat
gaathet
hetininde
dewijsgerige
wijsgerige
bracht, toch
funderingen
mank. Het
funderingen mank.
Het moge
moge een
een
waarschuwing
te meer
waarschuwing te
meer zijn,
zijn, dat de
de
om de
de practische
practischepsychologie
psychologie
neiging om
meer van
van de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte af
af
meer en meer
te scheiden
scheiden ernstige
ernstige gevaren
gevaren herherbergt.
bergt.
De
De bron
bron van
van het
hetonbevredigende
onbevredigende
blijkt te liggen
liggen in
in de
de wijsgerige
wijsgerige kern
kern
van
van het
het boek,
boek, door
door de
deschrijfster
schrijfster
zelve
als de
zelve als
de belangrijkste
belangrijkste (pag.
(pag. 20)
20)
aangeduid : de
de dichotomie
van de
aangeduid:
dichotomie van
de
zinnelijke streefvermogens.
is
zinnelijke
streefvermogens. Het
Het is
aan
aan de
de schr.
schr. ontga
ontgaan
datThomas
Thomas
an dat
praedicaat sensitief
sensitief niet
niet altijd
altijd in
in
het praedicaat
dezelfde
zin gebruikt,
gebruikt, nl.
nl. in
dezelfde zin
in ruime
ruime
enkelvoudige zin,
zin, als
als alles
enkelvoudige
alles bevattenbevattende wat wezenlijk
de
wezenlijk aan het
het dier
dier eigen
eigen
is zoals
zoals het
het in
in werkelijkheid
werkelijkheid bestaat
bestaat
en dan
en
dan is
is de
de anima
anima nutritiva
nutritiva seu
seu
vegetativa met de
vegetativa
de existentieel
existentieel bebelangrijke vegetatieve
an
langrijke
vegetatieve waarden
waarden vvan
zelfbehoud, verweer en overdrachtzelfbhoud,vrwneacht
van het
van
het soortelijke
soortelijke er in
in vervat,
vervat, -en in
in de
de meer
meer beperkte
beperkte betrekkelijke
betrekkelijke
zin van dat
zin
dat wat
wat met
metde
dezintuigelijke
zintuigelijke
media de
de dieren
media
dieren van de
de planten
planten ononderscheidt en dan is
derscheidt
is de
de niet-zintuigeniet-zintuigelijke anima
anima nutritiva
nutritiva er niet in
lijke
in ververvat, tenzij
vat,
tenzij als
als materiële
materiële transiente
transiente
oorzaak van
van het
oorzaak
het animale.
animale. Vandaar
Vandaar
dat schr.
schr. ook
ook geen
geen weg
weg weet
weet met het
wezenlijke verschil
verschil tussen
wezenlijke
tussen passiones
passiones
irascibiles
passiones concupisciconcupisciirascibiles en passiones
biles. Zij
noemt de
de eerste nuttigheidsnuttigheidsbiles.
Zij noemt
streefvermogens,
te
streefvermogens, zonder
zonder nader
nader te
specificerendat
dat het
specificeren
het eigen
eigen „nut"
"nut"
(doel) van deze
(doel)
deze vermogens
vermogens en
en van
van de
de
daarop betrekking
daarop
betrekking hebbende
hebbende passies
passies
niet is
niet
is het
het bereiken
bereiken van
van een
een lustlustobject in hedonistische zin, maar
maar zonzonder meer is:
is: het
het in
in stand
stand houden
houden van
van
de eigen
of die
de
eigen existentie
existentie of
die van
van de
de
soort. Dit
soort.
Dit verklaart,
verklaart, waarom
waarom schr.
schr.
met
de passie
passie van
van toorn,
toorn, de
de fundafundamet de
menteelste
passies en met
met
menteelste van
van alle
alle passies
de reeds
de
reeds zeer
zeer oude
oude discussie
discussie hierhierover
raad weet
weet (pag.
(pag. 26)
26),, en
en
over geen
geen raad
Thomas door
door haar kennelijk
Thomas
kennelijk niet bebegrepen werd in dit opzicht.
opzicht. Zij
Zij schuift
schuift
de
toorn in
in een
eenvoetnootje
voetnootjeterzijde.
terzijde.
de toorn
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Het woord van Chrysostomus:
Chrysostomus: „neem
"neem
de toom
toorn weg
weg en
ende
dewoorden
woorden blijven
blijven
onvruchtbaar"moge
mogede
de schr.
onvruchtbaar"
schr. zich
zich
aantrekken,
spreekt zij,
zij, als
als
ook al
al spreekt
aantrekken, ook
een van haar
een
haar gelukkige
gelukkige inconsequeninconsequenties, in
ties,
in haar
haar psychologische
psychologische uiteenuiteenzettingen later
zettingen
later toch
tochherhaaldelijk
herhaaldelijk
over woede-aanvallen.
woede-aanvallen.
Ondanks
deze tekortkomingen
tekortkomingen
Ondanks deze
brengt het
het boek
brengt
boek ons
ons toch
toch nader
nader tot
tot
het door
het
door de
de schr.
schr. beoogde
beoogde doel;
doel; het
het
moge èn de scholastici
moge
scholastici èn
èn de
de psychopsychologen nog verder
verder aan het denken
denken zetzetten.
Holt
André MARC
S.J., Psychologie
André
MARC S.J.,
Psychologie réréflexive, préface
flexive,
préface de René
René Le
Le SenSenne. T.
T. II
ne.
T. II La
La Connaissance,
Connaissance, T.
Il
La Volonté
La
Volonté et l'Esprit.
l'Esprit. —
- MuMuseum Lessianum,
seum
Lessianum, L'Edition
L'Edition UniUniverselle, Brussel,
1949, 384
verselle,
Brussel, 1949,
384 en
en
424 pp.
424
pp.
„De Philosophie
"De
Philosophie is vergezeld
vergezeld van
van
an de
een analyse vvan
de act,
act, waardoor
waardoor wij
wij
toegang hebben
hebben tot het
het zijn
zijn en
en waarwaardoor het
het zijn
ons gegeven
door
zijn ons
gegeven is als
als obobject" (I,
(I, 334).
334). Deze
Deze woorden
woorden geven
geven
ject"
duidelijk het
het denkperspectief
duidelijk
denkperspectief van de
de
schrijver aan
aan tussen
schrijver
tussen een
een zuiver
zuiver dydynamische en een zuiver statische, een
namische
een
zuiver concrete
en een
zuiver
concrete en
een zuiver
zuiver ababstracte, een
een zuivere
stracte,
zuivere actsacts- en
en een
een
zuivere zijnsphilosophie.
zijnsphilosophie. Een
Een middenmiddenweg dus
dus tussen
tussen psychologisme,
psychologisme, phephenomenologie
nomenologie en existentialisme
existentialisme enerenerzijds
zijds en
en trancendentalisme,
trancendentalisme, rationarationalisme, abstractionisme
lisme,
abstractionisme anderzijds
anderzijds die
die
an
S. ontdekt
S.
ontdekt heeft
heeft onder
onder invloed
invloed vvan
P.RouseltnJMaréch.
P. Rousselot en J. Maréchal.
Het werk
werk is
is verdeeld
verdeeld in
in drie
drie boeboeken
ken respectievelijk
respectievelijk gewijd
gewijd aan
aan de
de
kennis,
de wil,
kennis, de
wil, de
de geest
geest:: de
de twee
twee
specifiek
specifiek menselijke
menselijke activiteiten
activiteiten en
en
hun
hun bron,
bron, de ziel, beschouwd
beschouwd in
in zichzichzelf en
en in
in haar
haar verhouding
verhouding tot het
het lilichaam.
Het teken,
ch'aam. Het
teken, speciaal
speciaal de
de taal,
taal,
waarin
waarin de
de mens
mens zijn
zijn activiteit
activiteit ververuiterlijkt,
uiterlijkt, levert
levert het
het uitgangspunt
uitgangspunt
voor
voor de
de analyse
analyse dezer
dezer activiteit
activiteit (In(Inleiding
leiding I,
I, 17
17-- 57)
57).. De
De methode
methode die
die
bij
van Besluit
Besluit (II,
(Il,403
403- -15)
15)
bij wijze
wijze van
besproken
wordt, bestaat noch
besproken wordt,
noch in
in de
de
observatie
noch in de
observatie noch
de introspectie
introspectie
der
der empirische
empirische psychologie,
psychologie, maar
maar in
in
de reflexie
reflexie op
op de
deobjectiverende,
objectiverende, inintentionele
tentionele denkact;
denkact; een
een reflexie
reflexie die
die
een
een eigen
eigen evidentie
evidentie met
met zich
zich meemeebrengt
brengt omdat
omdat onze
onze geest in
in zichzelf
zichzelf
a
a priori
priori intuitief
intuitief is,
is, welke
welkeevidentie
evidentie
nochtans door
an een
door middel
nuddel vvan
een deducdeduc-

659

tieve
methode moet
moet verhelderd
verhelderd worwortieve methode
den
omdat" de
onvolmaakt
den omdat'
de intuïtie
intuïtie zo onvolmaakt
is.
Met
werk heeft
heeft P.
P. Marc.
Marc. m.i.
m.i.
Met dit
dit werk
het
beste recente
recente tractaat
tractaat der
der ratioratiohet beste
nele
psychologie geschreven.
geschreven. UitUitnele psychologie
gangspunt
methode zijn
zijn critisch
critisch
gangspunt en methode
en
goed verantwoord,
verantwoord, de
de probleemprobleemen goed
stelling is historisch
historisch ingebed
ingebed en toch
toch
aangepast aan
aan de
de moderne
moderne inzichten,
inzichten,
de
behandeling is
veelomvattend
en
de behandeling
is veel
omvattend en
toch
over het
het algemeen
algemeen scherp
scherp en
en
toch over
indringend.
huidige stand
stand
indringend. Gezien
Gezien de
de huidige
van onze
onze scholastieke
scholastieke psychologie
psychologie
zullen
onder ons
ons wellicht
wellicht het
het
zullen velen
velen onder
meest
voordeel halen
uit de
de studie
studie
meest voordeel
halen uit
van
hdst. I,
over de
de wil
wil en
en
van Boek
Boek Il,
II, hdst.
I, over
Hhst.
over groei
groei en
en taak
taak der
der vrijvrijHhst. 4
4 over
heid,
psychologie een
een venvenheid, waar
waar deze psychologie
ster opent
opent op
op de
deanthropologie.
anthropologie.
De
auteur heeft
heeft natuurlijk
natuurlijk ideën
ideën
De auteur
die
iedereen zal
zal aanvaarden.
aanvaarden. Zo
Zo
die niet iedereen
zal
hem niet
niet volgen,
volgen, w
wanneer
hij
zal ik hem
anneer hij
beweert
er in
inde
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
beweert dat er
aanwezigheid
ik bij
bij zichzelf
zichzelf
aanwezigheid van
van het
het ik
nog geen intentionaliteit is,
is, want
want dan
dan
zie
niet meer
meer waar
waar ik
ik het
het causaal
causaal
zie ik niet
denken
ik
denken moet
moet aanzetten;
aanzetten; ook
ook zal ik
de
arbeid en
niet
de arbeid
en ontspanning
ontspanning (loisir) niet
zo
scherp tegenover
tegenover elkaar
elkaar stellen,
stellen,
zo scherp
als
hij dat doet,
doet, want
want ik
ik geloof
geloof dat
dat
als hij
het zeer
zeer normale
normale mensen
mensen zijn,
zijn, die al
al
spelende
ik
spelende werken.
werken. Maar
Maar daar
daar zal
zal ik
hem geen verwijt
verwijt over
over maken,
maken, echter
echter
omdat zijn
zijn werk
werk te
te omvangrijk
omvangrijk is,
is,
wel omdat
te breedsprakig
breedsprakig en
enwijdlopig.
wijdlopig. Hij
Hij
al te
vermeit zich
nog al
al eens
eens in
inprobleproblevermeit
zich nog
matiek. Ik zou
zou het
het boek
boek soberder
soberder en,
en,
matiek.
ja, dogmatischer
dogmatischer van
van toon
toon gewenst
gewenst
ja,
hebben, dan
een kleine
kleine helft
helft
hebben,
dan was
was het een
korter geworden.
geworden. Maar
zo kan
kan
korter
Maar ook
ook zo
men er zijn
zijn tijd
tijd moeilijk
moeilijk in
in verliezen.
verliezen.
Vandenbussche
E. Vandenbussche
Theoderick
KAMPMANN, KierkeKierkeTheoderick KAMPMANN,
gaard als
al... religiiiser
religiöser Erzieher.
Erzieher. —
gaard
Ferd. SchSningh,
Schöningh, Paderborn,
Paderborn,
Ferd.
1949,
pp., kat. 22 RM.
RM.
1949, 64
64 pp.,
Kampmann geeft
een voortreffevoortreffeKampmann
geeft een
over Kierkegaard's
Kierkegaard's
lijke beschouwing over
opvattingen, zoals
zoals deze
deze
godsdienstige opvattingen,
zijn geschriften
geschriften zijn
zijn neergelegd.
neergelegd.
in zijn
Alles wat
wat Kierkegaard
Kierkegaard schreef,
schreef,
Alles
was gericht
gericht op
op de
de„bekering"
"bekering" van
van
was
zijn medemensen
medemensen tot het
hetwerkelijke,
werkelijke,
zijn
speciaal op
op godsdienstig
godsdienstig gebied.
gebied. In
In
speciaal
zoverre kan men
men hem
hem opvoeder
opvoeder noenoezoverre
men, opvoeder
opvoeder ddan
inruimere
ruimere zin.
zin.
men,
an in
Hij richt
richt zich
zich tot
tot de
de volwassenen
volwassenen en
Hij
betrekkelijk zelden
zelden bespreekt
bespreekt
slechts betrekkelijk
hij iets, wat
wat rechtstreeks
rechtstreeks samenhangt
samenhangt
hij

en
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metde
deopvoeding
opvoedingvan
vandedejeugdigen.
jeugdigen.
met
Men zoeke
zoeke in
in dit
ditboekje
boekjedus
dusook
ook
Men
nieteen
eenleidraad,
leidraad, die
diedirect
directvoor
voorde
de
niet
godsdienstige opvoeding
opvoeding der
derjeugdijeugdigodsdienstige
gen geschikt
geschikt is,
is, men
men kkan
hoogstens
an hoogstens
gen
enkele gezichtspunten
gezichtspunten toepasselijk
toepasselijk
enkele

maken
maken voor
voor de
depaedagogische
paedagogische memethode
thode en
enhet
hetpaedagogisch
paedagogischideaal.
ideaal.
an de
Dit
Dit doet
doet niets
niets aaan
dewaarde
waardevan
van
dit
dit boekje
boekje af,
af,het
hetvoorkomt
voorkomtalleen
alleen
an d. ..
een
een misverst
misverstand
Dr
DrNic.
Nic.Perquin
Perquin
.

LETTERKUNDE
LETTERKUNDE
Henriëtte ROLAND
ROLAND HOLST-VAN
HOLST-VAN
Henriëtte
DER SCHALK,
SCHALK, Het
Hetvuur
vuurbrandbrandDER
de voort.
voort. —
- v.h.
v.h.Van
VanDitmar
Ditmar
de
N. V.V.Amsterdam-Antwerpen,
Amsterdam-Antwerpen,
N.
1949, 287
287 pp.,
pp., geb.
geb. ff 7,90.
7,90.
1949,
Wat in
in dit
dit boek
boek het
hetmeest
meest treft
treft is
is
Wat
de bescheiden
bescheiden openhartigheid,
openhartigheid, waarwaarde
mee de
de tachtigjarige
tachtigjarige dichteres
dichteres haar
haar
mee
herinneringen, vooral
haar echte
echte
herinneringen,
vooral haar
jeugd-herinneringen, aaan
ons voorvooran ons
jeugd-herinneringen,
legt. Waar
Waar zij
zij de
de latere
latereperioden
periodenvan
van
legt.
haar leven
leven beh
behandelt,
komt het
het perperan delt, komt
haar
soonlijk leven
leven der
der schrijfster
schrijfster niet
niet
soonlijk
meer zo
zo in
in het
het centrum
centrum te
testaan.
staan.
meer
Menigeen zal
dit jammer
jammer vinden,
vinden, al
al
Menigeen
zal dit
was het
het misschien
misschien in
in de
de opzet
opzet van
van
was
deze biografie
biografieonvermijdelijk.
onvermijdelijk.
deze
Er straalt
straalt ons
ons uit
uitdit
diteenvoudig
eenvoudig
Er
relaas een
een goedheid
goedheid en
en een
een mensenmensenrelaas
liefde tegen,
tegen, geheiligd
geheiligd door
door een
een zuizuiliefde
vere
liefde tot
tot God,
God, welke
welke ons,
ons, zo
zo
vere liefde
sleutel bieden
bieden tot
tot het
het
nodig,
nodig, een
een sleutel
oeuvre
van
deze begenadigde
begenadigde dichdichan deze
oeuvre v
teres.
Deze belijdenis
belijdenis vvan
haar zoezoean haar
teres. Deze
ken
streven en
en ook
ook vvan
haar zo
zo
an haar
ken en
en streven
waarbij echter
echter het
het
menselijk
menselijk falen,
falen, waarbij
vuur
inderdaad steeds
bleef branden,
branden,
vuur inderdaad
steeds bleef
kan
slechts de
deeerbied
eerbiedversterken,
versterken,
kan slechts
die
haar poëzie
poëzie ons
ons reeds
reeds afdwong.
afdwong.
die haar
Weinig
Nederland
an d wisten
Weinig dichters
dichters in
in Nederl
als
zij wijsheid
wijsheid en
schoonheid te
geals zij
en schoonheid
te geven
hun verzen;
verzen; weinigen
weinigen wisten
wisten
ven in
in hun
zo
spreken tot
het hart
hart v
van
de
an de
zo te
te spreken
tot het
lezer
zij, die
die zo
zo oprecht
oprecht begaan
begaan
lezer als
als zij,
is
met het
het lot
lotharer
harermedemensen.
medemensen.
is met
Dankbaar
ook
aanvaardenwe
we dan
d an ook
D ankbaar aanvaarden
dit
verdit geschenk
geschenk bij
bij haar
haar tachtigste
tachtigste verjaardag.
velen een
een
jaardag.Moge
Mogehet
het voor
voor velen
aanleiding
aanleidingzijn
zijnzich
zichweer
weer eens
eens te
te ververdiepen
haar oude
oude maar
maar altijd
altijd
diepenin
in haar
nieuw
poëzie.
nieuw blijvende
blijvende poëzie.
B.
M.
B. v.
v. M.
Henriëtte
ROLAND HOLST
HOLST-- VAN
VAN
Henriëtte ROLAND
DER
DER SCHALK,
SCHALK,In
Inde
de webbe
webbe der
der
Tijden.
Tijden.- —W.
W.L.
L.&&J.J.Brusse
Brusse N.V.
N.V.
Rotterdam,
Rotterdam,1949,
1949,2e
2e druk,
druk, 106
106
pp.,
3,90en
enff 4,90.
4,90.
pp., f f 3,90
Misschien
Misschienmissen
missendeze
dezeverzen
verzen iets
iets
van
de uiterlijke
uiterlijke perfectie
perfectie der
der jeugdjeugdv an de
verzen,
verzen,maar
maarwe
wevoelen
voelener
er toch
toch weer
weer

onmiskenbaar
onmiskenbaar hetzelfde
hetzelfde rhythme,
rhythme, dedezelfde
eigen toon
toon in,
in, die
diealalhaar
haarpoëpoëzelfde eigen
zie
kenmerkt. En
En we
wemediteren
mediteren
zie kenmerkt.
graag
graag met
met haar
haar mee
mee over
overde
deijdelijdelheden
heden des
des levens
levens en
ende
deliefde
liefdeGods,
Gods,
over
over de
de nutteloze
nutteloze haat
haaten
enonmisbare
onmisbare
an deze
liefde
liefde onder
onder de
de mensen.
mensen. VVan
deze gegedichten
dichten geniet
geniet men
men niet
niet enkel
enkel als
alsvan
van
iets
iets moois,
moois, men
menvindt
vindtinindeze
dezeschoonschoonan iemand,
heid
heid de
de levenswijsheid
levenswijsheid vvan
iemand,
die
die in
inliefdevolle
liefdevolle toewijding
toewijding zich
zich
steeds
steeds opnieuw
opnieuw wende
wende tot
totde
demensen,
mensen,
an hen
niet
niet slechts
slechts om
om vvan
hen teteleren
leren
maar
maar ook
ook om
om het
het hare
hare bij
bij te
tedragen
dragen
tot
tot leniging
leniginghunner
hunnernoden.
noden.
B.
B. v.
v. M.
M.

an der
Michel
Michel vvan
der PLAS,
PLAS, Going
Going my
my
way.
way. —
- A.
A. A.
A. M.
M.Stols,
Stols,'s'sGraGravenpage,
venhage, 1949,
1949, 44
44 pp.
pp.
an heeft
Een jonge
Een
jonge m
man
heeft zijn
zijn moeder
moeder
an
verloren. Eerst
Eerst ontkomt
ontkomt hij
hij niet
niet a
verloren.
aan
an gheid (eerste
de onredderende wrangheid
( eerstedeonr w
vijftien gedichten)
gedichten);; daarna
daarna vindt
vindt hij,
hij,
jonggehuwd en
en vorderend
in het lejonggehuwd
vorderend in
leven, in
in het
het beeld
beeld van
van zijn
zijnmoeder
moeder
ven,
idealisme en
en moed
idealisme
moed (laatste
(laatste twaalf
twaalf
gedichten) ::
„Ik zwerf
zwerf naar
naar uu toe,
toe, ik
"Ik
ik zal
zal niet
niet
[keren:
[keren:
heilig
moedertje,
gij
zijt
mijn
ster".
heilig moedertje, gij zijt mijn ster".
(blz. 33)
(blz.
33)..
Men kan
k an deze bundel
Men
bundel met
met Liederen
Liederen
van moeder,
moeder, van
van Pater Reypens,
van
Reypens, vergelijken;maar
maarhij
hijis
is veel
veel stiller van
gelijken;
toon, met
met een
een accent
accent dat
dat August
August van
v an
toon,
Cauwelaert te binnen roept. Het the- Cauwelrtbinop.Hehde
v an de
ma gelijkt
gelijkt op
op dat
dat van
v an Karel
ma
Karel van
WoestijnesVaderhuis:
Vaderhui: een
een jonge
Woestijnes
jonge
dichter die,
die, lanzaam
lanzaam losrakend
losrakend van
v an
dichter
het ouderlijk huis, in het huwelijk hetoudrlijks,nhwe
een nieuw
nieuw bestaan
bestaan vind.
vind. Doch
Doch het
het
een
kenmerkligt
ligt hier
hier in
in de
kenmerk
de innigheid:
innigheid:
het is
is een inwendig
zo zuizuihet
inwendig verloop,
verloop, zo
ver mogelijk
mogelijkgehuld
gehuldin
ineen
eensfeer
sfeer van
v an
ver
sereniteit, bijna klankloos medege- sernit,bjaklosmedgdeeld.Alleen
Alleentegen
tegenhet
het einde,
einde, als
als het
het
deeld.
gewone leven
leven weer
weer nabij
gewone
nabij treedt,
treedt,
wordt het
het fluisteren
wordt
fluisteren een
een spreken
spreken
moetenwe
we aan
aan Nijhoff
Nijhoff denken),
denken),
(dan
(d anmoeten
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en
bij het
het laatste
laatste vers
vers een
eenbeheerst
beheerst
en bij
jubelen met overvol
overvol gemoed:
gemoed:
jubelen
„een nieuw lied voor den Heer in
"een
in uw
uw
[mond,
uw taal,
taal,
[mond, in
in uw
wie geeft
geeft uude
deliederen
liederendan
danHij
Hij
want wie
[(blz.
42)".
[ (blz. 42)
".
Van
der Plas is
is een
een innig
innigdichter,
dichter,
Van der
die
op het hart
hart wil
wil teren;
teren; hij
hij wil
wil de
de
die op
symboliek
der alledaagse
alledaagse dingen
dingen
symboliek der
achterhalen,
de diep,
diep;:"~
achterhalen, meteen
meteen de
re
machten
die een
een levensloop
levensloop bezwebezwemachten die
ren. Met
Met de
de allereenvoudigste
allereenvoudigste woorwoorren.
den,
de allergewoonste
allergewoonste zinnen,
zinnen, wil
wil
den, de
hij
wonderen doen.
doen. Veel
Veel durft
durft hij
hij
hij wonderen
aan;
reeds slaagt
slaagthij
hijgedeeltelijk.
gedeeltelijk.
aan ; reeds
Maar
mist hij
hij de
de volle
volle inspiratie,
inspiratie,
Maar nog mist
heel diepe
diepe peilen,
peilen, het
het volkomen
volkomen
het heel
beheerste
dichterlijk vermogen!
vermogen! Zo
Zo
beheerste dichterlijk
komt ons
ons deze
deze bundel,
bundel, met
met al
al zijn
zijn
komt
verdiensten,
t6ch te
te gespannen
gespannen voor.
voor.
verdiensten, tóch
De
gezochte gevoelsverfijning
gevoelsverfijning moet
moet
De gezochte
de
spontane teerheid
teerheid wel
wel eens
eens ververde spontane
vangen,
de duisternis
duisternis de
de diepte;
diepte; ál
vangen, de
te weinig
weinig leven
leven loopt
loopt vvanzelf
in ons
ons
anzelf in
hart
over als
als uit
uiteen
eenovervloeiende
overvloeiende
hart over
maat. Daarbij
Daarbij blijft
blijft de
de verwoording
verwoording
maat.
van een
een zeker
zeker manierisme
manierisme niet
niet vrij:
vrij:
van
enige beïnvloeding, dunkt ons, vanenigbïvlod,uktnsa
den
Rilke uit het
het Stundenbuch.
den Rilke
lijkt ons,
ons, voor
voor het
het
Volgend vers
vers lijkt
vakmanschap,
toon, de
de strekking
strekking
vakmanschap, de
de toon,
en de
de persoonlijkheid
persoonlijkheid heel
heel typerend:
typerend:
„Zweer nimmer
nimmer bij
bij de
de herfst,
"Zweer
herfst, want
want
[ge
[ ge zoudt zweren
bij ziekte
ziekte en
en verdriet
verdriet en
enondergang,
ondergang,
bij
en
zweer niet
niet bij
bij de
de winter,
winter, bij
bij de
de
en zweer
[pure
en naakte dood,
dood, wit
wit van
van verbittering,
verbittering,
en zweer niet bij
bij de
de lente, w
want
haar
ant haar
[knoppen
beloven
geven kkan,
beloven meer
meer dan
dan zij
zij uu geven
an,
en zweer nooit
nooit bij
bij de zomer,
zomer, w
want
uw
ant uw
[lippen
proeven vruchten
vruchten voor die
die voldragen
voldragen
proeven
[zijn:
als gij zweren
bij vier
vier
zweer, als
zweer,
zweren wilt, bij
[seizoenen
tezamen,
jaar, het
het samenstel;
samenstel'
tezamen, bij
bij het jaar,
zweer
liever niet,
niet, ge zoudt
u velig
velig'
zoudt u
zweer liever
[wanen;
wees stil en
en waak
waak en
en wacht:
wacht: uw
uw
wees
[leven
zal
[leven zal
andere,
diepere getijden
getijden kennen
kennen
andere, diepere
en als
als gij
gij dood
dood gaat
gaat wacht
wacht gij
gij nog.
nog.
en
[Wees stil" (blz
(blz16)
16)..
Em. Janssen
Em.
Liane BRUYLANTS,
BRUYLANTS, Schimmen
Schimmen en
en
bacchanten.
Libris, AntAntbacchanten. -— Uitg. Libris,
werpen,
1950, 48 pp.,
pp.,
werpen, 1950,
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Dit verzenbundeltje
verzenbundeltje bevat
bevat twaalf
twaalf
Dit
stukken
onder de
de titel
titel„schemer"schemerstukken onder
nacht",
nacht", en vijf onder
onder de
de titel
titel „Schim"Schimmen
bacchanten". Het eerste deel
deel
men en bacchanten".
is
het afreageren
afreageren van
van een
een liefdesliefdesis het
avontuur,
tweede een
een opga
opgaan
in
avontuur, het
het tweede
an in
de bedwelming
bedwelming van
de nacht;
nacht; maar
maar
de
van de
geen van
van beide
beide brengt
brengt poëzie.
poëzie.
de dichteres
dichteres ooit
ooit
Wij
Wij weten
weten niet of de
dichteres
worden; doch
doch met
met dit
dit
dichteres zal
zal worden;
bundeltje
ze zich
zich eenvoudig.
eenvoudig.
bundeltje vergist
vergist ze
verwaarloost allesbehalve
allesbehalve ongeongeZe verwaarloost
Ze
straft,
het dichterlijk
dichterlijk vakm
vakmanschap;
straft, het
anschap;
daarnaast meent
meent ze
ze dat het
daarnaast
het leven
leven om
om
de
bestaat en
de literatuur
literatuur bestaat
en niet de
de liteliteratuur
leven. Alleen
Alleen een
een zuizuiratuur om
om het leven.
ver
inzicht, een
een heel
heel oprecht
oprecht peilen
peilen
ver inzicht,
van ware
ware diepten,
diepten, een
een sober
sober beheerbeheersen
taal en
enrhythme
rhythme leren
leren haar
haar
sen van taal
meer
strophen schrijven
schrijven als
volmeer strophen
als de volderde vers na,
na, aanaangende, die,
die, op het derde
gende,
nemelijk is:
an zingen,
Een
lied dat
dat men
men niet
niet k
kan
zingen,
Een lied
een stem die men
men niet k
kan
horen,
an horen,
en meer
meer verbijstrende
verbijstrende dingen,
dingen,
worden in dromen
dromen geboren
geboren (blz.
(blz. 32)
32)..
worden
Em. Janssen
Janssen
Em.
Karl PETRY,
Handbuch zur
zur deutdeutPETRY, Handbuch
schen
Literaturgeschichte, Dl I,
I,
schen Literaturgeschichte,
Von
den Anfången
Anfängen bis
bis zum
zum ende
ende
Von den
des 16 Jahrhunderts,
Jahrhunderts, Dl
11, Von
Von
des
Dl II,
der Barockdichtung
der
Barockdichtung bis zum
zum GeGegenwart.
Balduin Pick
Pick VerVergenwart. -— Balduin
lag, Köln,
Köln, 1949,
1949, 1064
1064 pp.
pp.
Neem dit
ditaanzienlijk
aanzienlijk werk
werk voor
voor
wat het
wat
het zijn
zijn wil:
wil: „Es
"Es hat
hat sich
sich zur
zur
Aufgabe gestellt,
gestellt, Handbuch
Handbuch und
und
Aufgabe
Nachschlagewerk fiir
fUr das
das GesamtgeGesamtgeNachschlagewerk
biet
del' deutschen
deutschen Literatur
Literatur zu sein
sein
biet der
und literarisches Lexikon
Lexikon und
und BiblioBibliound
graphie
der deutschen
deutschen Literatur
Literatur in
in
graphie der
sich
zu vereinigen"
vereinigen" (blz.
5).. Toch
Toch
sich zu
(blz. 5)
bleef het
het niet
niet bij
bij het
hetoude
oudekader:
kader:
bleef
breedvoeriger behandelde
de
breedvoeriger
behandelde men
men de
oude
en de
de Latijnse
Latijnse
oude Duitse literatuur en
literatuur der
der Middeleeuwen;
Middeleeuwen; voor
voor de
de
nieuwere tijd
men, in
in de
de bibinieuwere
tijd verwees
verwees men,
bliographie althans,
naar parallelparallelbliographie
althans, naar
stromingen
andere llanden.
Neem
stromingen in
in andere
anden. Neem
dit
werk dus
dus voor
voor wat
wat het
het isis:
een
dit werk
: een
onmisbare
veilig en
en zeker,
zeker, doordooronmisbare gids,
gids, veilig
heen de
de ontzettende
ontzettende quantiteit
quantiteit van
van
heen
materiaal die
die Duitse
Duitse literatuur
literatuur heet.
heet.
materiaal
is een
eenhandboek.
handboek. De
De literaire
literaire
Het is
staat ingedeeld
ingedeeld in
in perioperiogeschiedenis staat
den, die beschreven
den,
beschreven staan en
en verantverantwoord. Onderlinge
Onderlinge groepering
afwoord.
groepering en afhankelijkheid
wordt bijzonder
bijzonder nagenagehankelijkheid wordt
gaan,
aandachtig de
of
gaan, en
en wie
wie aandachtig
de twee of
drie
paragraphen leest
leest over
over een
drie paragraphen
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periode of
of een
een geest, staat
periode
staat verbaasd
verbaasd
bij hun
hun bewust
bewust en
en precies afgewogen,
bij
hun overrijke
hun
overrijke inhoud.
inhoud.
Daarnaast blijft
blijft het
Daarnaast
het een
een lexikon,
lexikon,
dat een
een heel
heel groot
an schrijdat
groot getal
getal v
van
schrijvers beh
gndelt, achter
achter elkaar,
vers
beb,\ndelt,
elkaar, biobiographisch en bibliographisch,
graphisch
bibliographisch, volgens
een vaststaand
een
vaststaand schema.
schema. Wordt
Wordt het
het
belangrijke voldoende
voldoende naar
naar voren
voren gebelangrijke
gebracht ? Jawel,
Jawel, dank zij
bracht?
zij de
de vooropgevooropgezette indeling
van alles,
zette
indeling van
alles, en de
de eveneventueel breedvoeriger
tueel
breedvoeriger behandeling
behandeling van
van
bepaalde mensen
mensen en aspecten.
bepaalde
aspecten.
Een handboek
dus en een
Een
handboek dus
een lexikon,
lexikon,
met de voordelen
van elk
met
voordelen van
elk van
van beide.
beide.
Voeg daar een dubbel
dubbel bibliographisch
bibliographisch
Voeg
aanh an gsel bij,
aanhangsel
bij, een
eenchronologische
chronologische
tafel en
tafel
en de
de passende
passende registers;
registers; dan
dan
pas beseft
pas
beseft uu de
deveelvuldige
veelvuldige bruikbruikbaarheid van
van dit
baarheid
dit eerste-rangs-werkeerste-rangs-werkinstrument. Voeg
Voeg daar
instrument.
daar nog
nog bij
bij:: de
de
merkwaardige beheersing
beheersing der
merkwaardige
der overoverrijke materie; de
rijke
de bijzonder
bijzonder verzorgde
verzorgde
bibliographie,telkens
telkens een
een keur
bibliographie,
keur en
en
telkens het beste;
beste; de
deruim-evenwichruim-evenwichtige geest,
tige
geest, met
met religieuze
religieuze ja
ja kathokatholieke inslag
lieke
inslag.....
. . .Zulke
Zulkearbeid,
arbeid, de
de gegezamenlijke prestatie
prestatie van
van velen,
zamenlijke
velen, is
is
altijd voor
voor verbetering vatbaar, maar
altijd
maar
na „het
"hetnationaal-socialistisch
nationaal-socialistisch tussenspel" (cfr.
989) , is
is dit een
senspel"
(cfr. blz.
blz. 988
988-989),
een
literair
literair cultuurmonument,
cultuurmonument, volgens
volgens de
de
beste Duitse
beste
Duitse geest
geest en
en traditie.
traditie. Een
Een
soortgelijk werk bezitten
soortgelijk
bezitten wij
wij niet.
niet.
Em.
Em.•Janssen
Tanssen
-

E.V.
E.V. de
de VOORT,
VOORT, Hoe laat
laat Is
is het
het?? —
't Sneeuwklokje,
Sneeuwklokje, Oude
Oude Houtlei
Houtlei
74,
74, Gent, 1949,
1949, 86
86 pp.
pp.
Hoe
? Het
Hoe laat
laat is
is het
het?
Het isis vijf
vijf voor
voor
twaalf,
twaalf, meent
meent de
de auteur;
auteur; het
het beslisbeslissend moment
moment komt heel
heel nabij.
nabij. En
En in
in
een
een allegorisch
allegorisch verhaal
verhaal stelt hij
hij de
de
menselijke
samenleving van
van de
menselijke samenleving
de laatlaatste tijd
tijd voor
voor:: de
de trawanten
trawanten van
van de
de
duivel achtervolgen
achtervolgen en
en doden
doden de
de kinkinderen
deren van
van het
het licht;
licht; maar
maaruiteindeuiteindelijk zegeviert
zegeviert de
de genade.
genade.
Het genre
genre doet
doet aan
aan de
de eerste
eersteboeboeken v
an Kamiel
van
Kamiel van
van Baelen
Baelendenken,
denken,
a
an Een
aan
Een mens
mens op
op den
den weg
weg en
en De
De
oude symfonie van het hart. Dit ver-oudesymfnivahtr.Dehaal mist
mist echter
echterbezonkenheid,
bezonkenheid, diepe
diepe
religiositeit,
religiositeit, beheersing
beheersing en
en smaak.
smaak.
Het is
is niet
nietvoldoende
voldoende fantastisch
fantastisch te
te
typeren
typeren en te
te vervlechten;
vervlechten; de
de ware
ware
verhouding tussen fantasie
fantasie en
en werkewerkelijkheid
voele men
lijkheid voele
men altijd
altijd aan,
aan, en
en de
de
eenvoud
eenvoud geve
geve men
men nooit
nooitprijs.
prijs.
Wij
niet waartoe
waartoe de
de auteur
auteur
Wij weten niet
ion
staat zou
in staat
zou zijn;
zijn; in dit
dit debuut
debuut kent
kent

hij
laat hij
hij zich
zich
hij zichzelf
zichzelf nog
nog niet
niet en laat
weinig
weinig kennen.
Em.
Em. Janssen
S.
DRESDEN. Bezonken
Bezonken Avonturen.
Avonturen.
S. DRESDEN.
Essays.
M.Meulenhoff,
Meulenhoff,
Essays. --- J.J.M.
Amsterdam,
189 pp.,
pp., geb.
Amsterdam, 1949,
1949, 189
f 6,90.
f6,90.

In de
"Peiling en
en Perspectief"
Perspectief"
de serie „Peiling
verscheen
S.
verscheen dit
dit bundeltje
bundeltje essays van S.
Dresden.
essays zijn
zijn
Dresden. De
De meeste
meeste dezer essays
beschouwingen over
algemene liteliteover algemene
raire
verschijnselen, enkele
enkele hebben
hebben
raire verschijnselen,
een
bepaald auteur
auteur tot
totonderwerp.
onderwerp.
een bepaald
Dresden
hoofdzakelijk Frans
geDresden is
is hoofdzakelijk
Frans georiënteerd
Franse
oriënteerd en
en ontleent
ontleent aan de Franse
literatuur bij
voorkeur zijn
zijn voorbij voorkeur
beelden
alle
beelden en
en uitgangspunten.
uitgangspunten. Niet alle
beschouwingen
avontuurbeschouwingen zijn
zijn hevig avontuurlijk,
doordacht zijn
zijn
lijk, maar
maar bezonken en doordacht
ze wel
wel en
en daardoor
daardoor zijn
zijn ze
ze instrucinstructief voor
voor elke
elke lezer.
lezer.
J.
v. H.
H.
J. v.
August
VERMEYLEN, De Vlaamse
Vlaamse
August VERMEYLEN,
letteren
van Gezelle
Gezelle tot
tot heden.
heden.
letteren van
Vierde
uitgave. Nawoord
Nawoord door
door
Vierde uitgave.
Prof.
Dr Ir
Ir de
de Backer.
Backer. —
- ElseElseProf. Dr
vier,
Brussel-Amsterdam, 1949,
1949,
vier, Brussel-Amsterdam,
200
pp., Fr. 75.
75.
200 pp.,
Het
is een
teken van
van gezonde
gezonde
Het is
een teken
smaak dat
dat een
een herdruk
herdrukvan
vanVermeyVermeylens boek
boek nodig
nodig blijkt,
blijkt, en
de
lens
en het
het is de
beste posthume
posthume eer
die het
het nagenagebeste
eer die
slacht
aan deze
deze voorganger
voorganger kan
kan bebeslacht aan
Door zijn
zijn levensomstandiglevensomstandigwijzen. Door
wijzen.
heden zelf,
zowel als
als door
door zijn
zijn aanaanheden
zelf, zowel
was Vermeylen
Vermeylen de
de man
man om
om een
een
leg was
ruim en sereen
sereen oordeel
oordeel te vellen
vellen over
over
ruim
onze Vlaamse
Vlaamse letteren
letteren vvan
GezelIe
onze
an Gezelle
heden.
tot heden.
Prof. de Backer
Backer heeft
heeft niets
niets aan
aan de
de
Prof.
tekst veranderd,
veranderd, doch
doch enkel
enkel een
een tientientekst
tal pagina's
pagina's toegevoegd
toegevoegd over
over de
de propro1937-1949. We
kunnen hem er
er
ductie 1937-1949.
We kunnen
verwijt van
van maken,
maken, dat
dat de
de bebegeen verwijt
plaatsruimte hem
hem verplichtte
verplichtte
perkte plaatsruimte
veel meer
meer dan
dan een
een catalogus
catalogus op
op
niet veel
maken; doch
doch het
het gemis
gemis aan
aan reliëf
reliëf
te maken;
waarmee dit
gebeurt, maakt
maakt die
die
waarmee
dit gebeurt,
waardeloos: : Van
Van Nijlens
Nijlens
bladzijden waardeloos
bladzijden
verzen bereiken
bereiken „het
"het feilloos
feilloos meesmeesverzen
terlijke", die vvan
M. Gijsen
Gijsen getuigen
getuigen
terlijke",
an M.
"een ongelooflijke
ongelooflijke diepte",
diepte", M.
M.
van „een
Roelants „Pygmalion"
"Pygmalion" is een
een„diep"diepRoelants
menselijk meesterwerk",
meesterwerk", Johan
Johan DaisDaisne isis„een
"eenbijzonder
bijzonder groot
grootdichter",
dichter",
ne
en zo
zo gaat
gaathet
hetdoor.
door. Het
Hetkrioelt
krioeltdus
dus
en
van meesterwerken
meesterwerken in
in onze
onze literatuur
literatuur
van
van deze
deze laatste
laatste tien
tien jaren
jaren ....
Prof.
van
.... Prof.
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de Backer heeft beslist gezondigd
tegen de geest van zijn vereerde
meester, al drukt hij nederig de hoop
uit dit niet gedaan te hebben.
J. Noë
Justus MEYER, De schoonheid van
Shakespeare — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, De Ha an,
Utrecht, 1949, 290 pp., geb. Fr.
148, f 7,90.
Voor de bespreking van de twee
eerste delen van dit werk, zie Streven, November 1949. De schrijver
volgt dezelfde methode in dit laatste
deel, gewijd aan de comedies. Van
elk geeft hij ons een korte samenvatting, alsmede de nodige historische bijzonderheden die het stuk
helpen begrijpen. Daarna belicht hij
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de treffendste passages en citeert de
mooiste verzen. Hierin toont hij
Shakespeare's werk grondig te kennen. Bij het behandelen van de comedies valt zijn „schilderachtige"
taal minder uit de toon dan bij de
tragedie. In de epiloog tracht hij dan
eindelijk de voornaamste schoonheidselementen van Shakespeare's
oeuvre te karakteriseren. Hij weet
deze elementen juist te situeren,
maar verklaart verder niet hoe eigenlijk 't schone er in bereikt wordt.
Dit had overigens het gebruik van
een andere methode gevergd dan de
hier gevolgde. Daar hij ons echter de
mooiste plaatsen uit elk werk op aangename wijze toont, is dit een goede
inleiding tot nadere kennismaking
met Shakespeare's blijspel.
A. Deblaere

KUNST EN CULTUURLEVEN
Dr

F. SCHMIDT - DEGENER, Het
blijvend beeld der Hollandse
kunst. — J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1949, 148 pp., 57 illust.
f 16.

Niet alle schrijvers over kunst weten hun gedachten en indrukken die
de kunstwerken in hen opwekken,
altijd even boeiend voor te dragen.
Sommigen kunnen zelfs in de meest
ontroerende stukken geen inspiratie
vinden voor een schone, aangrijpende
uitdrukking, die ons, lezers, stil
maakt van ontroering, en aanspoort
het kunstwerk zelf te genieten. Zij
noteren droog en zakelijk wat zij
waarnemen. Anderen daarentegen
verstaan de kunst om, gelijk Mozes
water sloeg uit de stugge rots, een
stroom van welsprekende woorden
te doen ontspringen uit een simpel
contact met een onopvallend kunstwerk, dat voor de gewone mens misschien ook niet veel meer te betekenen heeft dan een levenloze rots.
Mij dunkt, dat de weg van de
ideale kunsthistoricus en kunstcriticus loopt tussen deze beide uiterste
polen. Hij moet de rustige bezonnen
kennis hebben van de man der wetenschap, maar toch ook genoeg bezieling om zijn kennis met sympathie
aan anderen over te dragen, zodat
men graag naar het oordeel van deze
kunstkenner luistert. Dat er daarom
toch vaak dichterlijke inspiratie

schuilt, vooral in het werk van de
kunstcriticus, zal ons niet al te zeer
bevreemden. De inleider op het verzamelde werk v an Dr F. Schmidt Degener, waarv an bovenstaande uitgave het eerste deel is, beweert zelfs,
dat in het proza van de schrijver
over kunst iets van de hartstocht van
de dichter nimmer mag ontbreken.
Zeer vermaarde schrijvers over kunst
waren dan ook dikwijls grote dichters, mensen die voor schoonheidsontroering uiterst gevoelig waren.
Tot deze dichterlijke schrijvers over
kunst behoort ook Dr Schmidt-Degener. Dit is het verrassende boeiende in zijn werk, maar het spoort ons
ook a an met critische zin zijn schitterende essay's te lezen. Deze kunstenaar, vele jaren lang directeur
van het Rijksmuseum te Amsterdam
en in 1941 overleden, was een brilliant schrijver, die in de loop der jaren een niet zeer omvangrijke reeks
van studiën heeft geschreven, welke
tot het beste behoren wat in Nederland over kunst werd gepubliceerd:
zo b.v. zijn essay over Jan Steen, en
het opstel, waaraan dit boek zijn titel ontleent. Daarnaast schreef hij
ook artikelen die meer kritiek en
weerstand ontmoetten. Maar wat hij
ook componeerde, zijn stijl openbaarde steeds zijn fijne, sprankelende, romaanse geest, en zijn taal getuigde voortdurend van een groot
meesterschap over dit nobel medium.
-
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De uitgave
uitgave vvan
zijn verzamelde
verzamelde esesan zijn
De
kan men
men daarom
daarom hartelijk
hartelijk toetoesay's kan
juichen, vooral omdat
omdat sommigen
sommigen van
van
juichen,
deze stukken
stukken op
op 't't ogenblik
ogenblik zeer
zeer
deze
moeilijk te
te bereiken
bereiken zijn.
zijn.
moeilijk
uitgever J.J.M.
M. Meulenhoff
Meulenhoff heeft
heeft
De uitgever
bovendien dit
uitgegeven boekboekbovendien
dit fraai uitgegeven
nog voorzien
voorzien van
van een
eenvoortrefvoortrefwerk nog
felijke collectie
collectie reproducties,
reproducties, die
die het
het
felijke
geschreven woord
woord doeltreffend
doeltreffend ililgeschreven
lustreren.
lustreren.
C. de
de Groot
Groot
C.
John B.
B. KNIPPING.
KNIPPING. O.F.M.:
O.F.M.: RuBuDr John
bens: De
De laatste
laatste Communie
Commtmle van
van
bens:
Franciscus van Assiiië.
Assisië. „Paneel
"Paneel
Franciscus
doek" serie
1. No
No 3.
3.
en doek"
serie 1.
John B.
B. KNIPPING
KNIPPING O.F.M.:
O.F.M.: PiePieDr John
Bruegel de
de Oude:
Oude: De
De val
val der
der
ter Bruegel
opstandige engelen.
aneel en
engelen. „P
"Paneel
en
doek" serie
4. —
- L.
L. StafStafdoek"
serie 1.
1. No
No 4.
leu, Leiden,
Leiden, 1949,
pp., 8 ill.
ill.
leu,
1949, 40
40 pp.,
(elk).
Met de
de keurig
keurig verzorgde
verzorgde uitgave
uitgave
Met
van deze
deze twee
twee boekjes
boekjes vervolgt
vervolgt L.
L.
van
Stafleu de
de reeks
reeks monografieën
monografieën in
in de
de
serie:
doek". Dr John
John B.
B.
serie : "Paneel
„Paneel en doek".
Knipping O.F.M.
voor beide
beide
Knipping
O.F.M. schreef
schreef voor
deeltjes
de tekst;
tekst; daarmee
daarmee mochten
mochten
deeltjes de
wij rekenen
rekenen op
op een
een boeiend
boeiend verhaal.
verhaal.
wij
Wij zijn
zijn in
onze verwachtingen
verwachtingen niet
niet
Wij
in onze
teleurgesteld. Bovendien
Bovendien vinden
vinden in
in
teleurgesteld.
het commentaar
commentaar van Pater
PaterKnipping
Knipping
natuurlijk
de religieuze
religieuze waarden
waarden
natuurlijk ook
ook de
van de
debesproken
besproken schilderijen
schilderijen een
een
zeer juiste waardering.
waardering. Het werk
werk van
van
Rubens
schrijver tot
de
Rubens rekent
rekent de
de schrijver
tot de
gaafste
werken vvan
de kunstenaar.
kunstenaar.
an de
gaafste werken
Ja, hij
hij poneert
poneert zelfs
zelfs de
de stelling:
stelling:„Deze
"Deze
"Laatste
Communie" is Rubens'
Rubens'
„Laatste Communie"
gaafste
werk". In
In een
eenwelsprekend
welsprekend
gaafste werk".
an
betoog
wordt deze
deze uitspraak
uitspraak ddan
betoog wordt
verder bewezen. Ook indien wij naverdbwzn.Ookieja
het
lezen vvan
dit fraai
fraai stuk
stuk proza
proza
an dit
het lezen
niet
overtuigd zouden
zouden zijn,
zijn, hebben
hebben
niet overtuigd
wij
toch veel
veel schoons
schoons gehoord,
gehoord, en
en
wij toch
zijn
onze kunsthistorische
kunsthistorische inzichten
inzichten
zijn onze
zeker verdiept.
verdiept.
Het
fantastisch werk
werk van
van Pieter
Pieter
Het fantastisch
Bruegel
de Oude:
Oude: „De
"De val
val der
der opopBruegel de
standige
engelen", wordt
wordt eveneens
eveneens
standige engelen",
met
grote kennis
kennis van
van zaken
zaken bebemet een grote
sproken.
Knipping heeft
al
sproken. Pater
Pater Knipping
heeft al
meer
Bruegel op
op zijn
zijn
meer publicaties over Bruegel
naam
zodat hij
hij zich
zich ongetwijongetwijnaam staan, zodat
feld
langere tijd
tijd verdiept
verdiept heeft in
in
feld al langere
de
leefde
de studie van deze meester, die leefde
en
werkte in een
een zeer
zeer onrustige,
onrustige, ininen werkte
nerlijk
Een weerweernerlijk verscheurde
verscheurde tijd.
tijd. Een
slag van deze
deze onrust
onrust vinden
vinden wij
wij terug
terug

in dit
an de
dit werk
werk vvan
de kunstenaar.
kunstenaar. Pater
Pater
Knipping vestigt
hier wel
wel terloops
terloops
Knipping
vestigt hier
de
de aandacht
aandacht op,
op, maar
maar m.i.
m.i. had
had dit
dit
toch
toch nog
nog meer
meerbenadrukt
benadrukt kunnen
kunnen
worden.
worden. Dit zou
zou veel
veelkunnen
kunnenbijdrabijdragen tot
tot een
een juister
juister begrip
begrip van
van Pieter
Pieter
Bruegel
Bruegel de
de Oude,
Oude, en
en zijn
zijn werk.
werk.
Overigens bewonderen
bewonderen wij P.
P.KnipKnipping om
om de
dewoordenschat
woordenschat waarover
waarover
hij
hij beschikt,
beschikt, in
in de
debeschrijving
beschrijving van
van
de beide
De twee
beide schilderijen.
schilderijen. De
twee boekboekjes zijn
zijn daarom
daarom zeer
zeer geschikt
geschikt voor
voor
een ontwikkeld
ontwikkeld publiek,
publiek, dat
dat belang
belang
een
stelt
stelt in
in de
deschatten
schattender
derschilderschilderkunst.
C.
C. de
de Groot
Groot
Dr Hendrik
Hendrik Willem
Willem VAN
VANLOON,
LOON, De
De
mens en zijn kunst, ingeleid doormenszijkut,gldor
Dr C.
C. P.
P. Gunning,
Gunning, vertaald
vertaald door
door
Carel Tervueren.
Carel
Tervueren. -— 5e
5e druk.
druk.
Uitgeverij
Uitgeverij „Service",
"Service", Den
Den Haag,
Haag,
1949, 683
683 pp.,
pp., 23,5
1949,
23,5 x 15,5
15,5 cm,
cm,
geb. f 10,90,
10,90, Fr.
Fr. 164.
164.
geb.
Dit boek
boek was
was de
de vrucht
vrucht van
van dertig
dertig
jaar studie
studie en
en tien
tienjaar
jaarschrijven.
schrijven.
jaar
Het behandelt
zo wat
Het
behandelt zo
wat alle
alle vormen
vormen
van
van kunst,
kunst, buiten
buiten de
deletterkunde.
letterkunde.
Normaal zou
dergelijk werk tot
tot
Normaal
zou een dergelijk
een saaie
een
saaie encyclopaedie
encyclopaedie zijn
zijn uitgeuitgean
groeid; doch
doch hier
hier was
was het
groeid;
het juist
juist andersom, dank zij de persoonlijkheid-dersom,ankzijdeprsonlijkhed
de schrijver.
schrijver. Steeds
Steeds pittig
pittig en
en
van de
boeiend, vol
vol gedachten
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gedachten die
die een
een diep
diep
en
juist inzicht
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openen, met
met rake
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details
die een
een werk
werk of
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eenperiode
periode
details die
an lange
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karakteriseren ddan
lange bebebeter karakteriseren
schrijvingen, in een levendige,
schrijvingen,
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gesteld, is
is dit
dit boek
boek
houdende trant gesteld,
ook voor
die zich
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voor degenen,
degenen, die
zich niet
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op de
zonder
de kunst
kunst toeleggen,
toeleggen, het
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ideale leesboek
ideale
leesboek waarmee
waarmee zij
zij aangeaangename
uren zullen
zullen doorbrengen,
doorbrengen, en
en
name uren
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gids, die
die hun
hun de
de ziel
ziel van
van
tevens een
een gids,
an de
de kunstwerken en de
de waarde
waarde vvan
de
schoonheidinin het
het leven
schoonheid
leven zal
zal leren
leren
waarderen.
In een
In
een dergelijk
dergelijk werk
werk moesten
moesten
noodzakelijk vele onnauwkeurighenoodzakelijk
onnauwkeurigheden en
den
en onjuistheden
onjuisthedenbinnensluipen,
binnensluipen,
daar de schrijver
schrijver onmogelijk
onmogelijk zijn
zijn ontontzaglijke
uit de
de
zaglijke wetenschap
wetenschap steeds
steeds uit
laatst verschenen
laatst
verschenen eerste-handsstueerste-handsstudies kon
dies
kon opdoen.
opdoen. Ook
Ook wat
wat betreft
betreft
belangrijker zaken,
zaken, zoals b.v.
belangrijker
b.V. voor de
de
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Kerk in het kunstleven,
kunstleven, is
rol van
van de
de Kerk
zijn
oordeel vaak allesbehalve
allesbehalve objecobjeczijn oordeel
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in de
zicht
de kunst
kunst zo goed
goed als
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niet en
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blijft
leerrijk en
en ververblijft zijn
zijn boek
boek steeds leerrijk

rijkend. A. Deblaere
rijkend.
A. Deblaere
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L.
HUYGHEBAERT, Sint
Sint Hubertus,
Hubertus,
L. HUYGHEBAERT,
de Jagers,
Jagers, in
in woord
woord
Patroon van de
en beeld.
beeld. Historie —
- Legende
Legende —
Folklore.
De Sikkel,
Sikkel, AntAntFolklore.- -- De
werpen, 1949,
pp., 172
172 ill.,
m.,
werpen,
1949, 361
361 pp.,
25,5 xx 19,5 cm,
cm, ing. Fr.
Fr. 400,
400, geb.
geb.
25,5
Fr. 460.
460.
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interessante bijdrage
bijdrage tot de
de
Een interessante
kennis van
de folklore.
folklore. S. geeft
geeft ons,
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n~ de
de legende
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van de
de Heilige,
Heilige, een
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beschrijving
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oude volksgeneeskunst
volks geneeskunst en
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hondsdolheid; de
de geschiedenis
geschiedenis
van de
de naijverige
naijverige bedevaartplaatsen,
bedevaartplaatsen,
waar S.
S. Hubertus
Hubertus werd
werd vereerd,
vereerd, van
van
de
volkskunst die
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er ontstond,
ontstond, van
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de volkskunst
de
adelijke en
enburgerlijke
burgerlijke broederbroederde adelijke
schappen
en feestfeestschappen met
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hun statuten en
malen.
Zonder een
een volledige
volledige wetenwetenmalen. Zonder
schappelijke
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schappelijke historische
historische studie
studie of
iconografie
willen zijn,
zijn, brengt
brengtzijn
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iconografie te willen
meerdere nieuwe
nieuwe gegevens
gegevens
boek toch meerdere
en wetenswaardigheden,
wetenswaardigheden, zowel
zowel over
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verering en
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haar gebruiken,
gebruiken, als
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de verering
over
de voorstelling
voorstelling van
van de
de Heilige.
Heilige.
over de
Een
verzorgde uitgave
uitgave met
met overoverEen verzorgde
vloedige illustraties.
illustraties.
vloedige
A. Deblaere
Deblaere
A.
Synopsis, Festgabe fur
Synopsis,
für Alfr
Alfred
ed Weber.
-— Lambert
Lambert Schneider,
Schneider, HeidelHeidelberg, 1948,
1948, 788
788 pp.
pp.
berg,

Het
belang van
van een
eenfeestbundel
feestbundel
Het belang
wordt bepaald
bepaald door
de m
man
die er
er
wordt
door de
an, die
niet
niet aan
aan medewerkt,
medewerkt, maar
maar er
'er door
door
gehuldigd
worden. Van
Van de
de
gehuldigd moet
moet worden.
kring immers
kring
immers van vrienden
vrienden en
en leerleerlingen, die
hij heeft weten
weten te
te vormen,
vormen,
die hij
hangt de
de bel
belangrijkheid
de bijbijangrijkheid van
van de
eengebrachte
zo
eengebrachte huldeblijken
huldeblijkenaf.
af. En
En zo
heeft de
de Heidelberger
Heidelberger Prof
Prof Alfr
Alfred
heeft
ed
Weber, de jongste broer van Max Webr,djongst vaMx,
b~
zijn 80e verjaardag
verjaardag een
een omvangomvang~
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riJke feestbundel
ontvangst mogen
mogen
rijke
feestbundel in ontvangst
nemen,
grote m
mannen
uit
nemen, waaraan
waaraan grote
annen uit
de wereld
wereld der
der wetenschap,
wetenschap, vvan
uitde
an uiteenlopende vakwetenschappen
eenlopende
vakwetenschappen en
en —
weldadig
verschijnsel in onze
onze wereld
wereld
weldadig verschijnsel
van specialisatie
specialisatie —
- gewichtige
gewichtige bijbijdragen
hebben afgestaan.
Van de
de 27
27
dragen hebben
afgestaan. Van
medewerkers noem
ik slechts:
slechts: de
de
medewerkers
noem ik
classicus
Curtius, de
de econoom
econoom W.
W.
classicus L. Curtius,
Eucken, de
wijsgeer K.
K. Jaspers,
Jaspers, de
de
Eucken,
de wijsgeer
psycholoog
Mitscherlich, de
de culculpsycholoog A.
A. Mitscherlich,
tuursocioloog
Sombart, de
de medimedituursocioloog W.
W. Sombart,
cu~ V.
V. v.
v. Weiszacher.
Weiszächer. De
De veelzijdigveelzijdigcus
heId
de jubilaris
jubilaris en
en zijn
zijn huldehuldeheid van de
blijk
ook hierin
hierin uit,
uit, dat
dat bijna
bijna
blijk komt
komt ook
de
helft der
der bijdragen
bijdragen vvan
over de
de
de helft
an over
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grenzen
is ingezonden.
ingezonden. (Zwitserland,
(Zwitserland,
grenzen is
Engeland, Turkije,
Ver. StaStaEngeland,
Turkije, Italië,
Italië, Ver.
ten) en
en zes
zes artikelen
artikelen in
in het
het Engels
Engels
ten)
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over de
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arbeid; over
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langste bijdrage
bijdrage
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is van
van A.
A. Spiethoff
Spiethoff (100
(100 pp.
pp. deels
deels
is
nog in
in kleinere
kleinere letter
letter gezet)
gezet) , een
een
nog
grotendeels
refererende beschoubeschougrotendeels refererende
van economische
economische theorieën.
theorieën. Bij
Bij
wing van
onze
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zal de
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grootste belangbelangonze lezers
stelling
bestaan voor
voor het opstel
opstel van
van
stelling bestaan
de reeds
reeds in
in 1941
1941 overleden
overleden Sombart,
Sombart
de
getiteld „Der
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Kathlozismus als
als KulKul~
tureinheit", blijkbaar
blijkbaar een
fragment
tureinheit",
een fragment
groter (onvoltooid
(onvoltooid gebleven?)
gebleven?)
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werk. Het is het cultureel bloeiendewerk.Htishculboend
W.-Europa der
in
W.-Europa
der13e
13e eeuw,
eeuw, dat
dat S.
S. in
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eenheid frappeert,
frappeert, welke
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eenheid
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~ij
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dewereldbeschouwing,
wereldbeschouwing,
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m de
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geesteshouding, in
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en
in
in geloof
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waarden en hhandelen.
Hij
weten, in waarden
ziet daarin
daarin „die
"die ganz
ganz bewuszte
bewuszte
ziet
Schöpfung
kulturmacht, deren
deren
Schtipfung einer
einer kulturmacht,
Wesen
Tage liegt
liegt:: das
das ist
ist
Wesen offen
offen zu
zu Tage
die Katholische
Katholische Kirche"
Kirche" (bladz.
(bladz.515)
515)..
an
Op
dit punt,
punt, evenals
evenals op
op enkele
enkele anOp dit
dere, waar het wezen der Kerk blijk--der,wahtezndrKkblijbaar miskend en
en daardoor
daardoor mistekend
mistekend
wordt,
een ernstige
ernstigebedenking,
bedenking,
wordt, past een
al
spreekt er
er dan
dan ook
ook veel
veel achting
achting
al spreekt
voor
Kerk uit.
uit. Het
Het artikel
artikel is
is dan
dan
voor de
de Kerk
an zijn
ook
rijpste vvan
zijn Schr.
Schr. en
en
ook niet het rijpste
evenmin
rijpste in
in dit
dit boek.
boek. Men
Men
evenmin het rijpste
zal echter
echter de
de auteur
auteur geen
geenverwijt
verwijt
zal
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maken, waarvan
waarvan hij
hij zelf niet
niet
mogen maken,
de
oorzaak is,
is, al
al zou
zou zij
zijmisschien
misschien
de oorzaak
ook bij zijn'leven
zijn 'leven zijn
zijn geschied.
geschied.
Het kloeke
kloeke boekwerk
boekwerk verdient
verdient een
een
in onze
onzewetenschappelijke
wetenschappelijke bibiplaats in
bliotheken.
Prof. J.
J. v. d.
d. V.
V.
Lodewijk
Lodewijk DOSFEL,
DOSFEL, Ter
Ter waarheid!
waarheid!
zijn werken.
werken. —
- LanLanParelen uit zijn
noo,
Tielt, 1949,
1949, 168
168 pp.,
pp., ing.
ing.
noo, Tielt,
Fr.
46, geb.
geb. Fr.
Fr. 66.
66.
Fr. 46,

Deze verzorgde
verzorgde verzameling
~erzameling v
van
Deze
an
keur-teksten komt op de goede tijd. keur-tsnompdgetij.
In
In December
December van dit
dit jaar
jaar zal
zal „de
de
Heilige
der Vlaamse
Vlaamse Beweging",
Beweging","de
de
Heilige der
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vriend van priester Poppe, sinds
vijfentwintig jaar overleden zijn.
Vóór die datum reeds wil men hem
plechtig herdenken en huldigen. Met
recht' want indien de Vlaamse Beweging een nieuwe ziel behoeft, bij
wie anders het licht ontstoken dan
bij het hoge en edele, het zoekende
en offerende „geweten van Vlaanderen" ?
Zijn „Verzameld werk", in zeven
delen, is bij de uitgever nog altijd
voorhanden. Ziehier, een rijke keur
van teksten daaruit, door iemand
die de man en zijn werk grondig
moet kennen. En de vijf titels waaronder alles werd gerangschikt, geven samen reeds het beeld van de
grote overledene: „Uit de dichterlijke ziel — Alles voor Vlaanderen
— Vlaanderen voor Christus — Tot
de jeugd bij voorkeur gaande — Verwijlen bij grote denkers".
Em. J an ssen
J. DELéPIERRE S.J. et V. HONNAY S.J., Valeurs de vie et
livres d'aujourd'hui. I: L'homme,
la société. II: Le monde connu,
le monde rêvé. — Cahiers de
„Lumen Vitae", J. Vandenplas,
Brussel, 216 pp., de 2 delen Fr.
140.
„De ziel is meer dan het voedsel
en het lichaam meer d an het kleed".
De franstalige die in de tegenwoordige stortvloed van publicaties zijn interesse wil bewaren voor het beste,
vindt in dit boek een voortreffelijke
gids. Het is niet op de eerste plaats
een repertorium, wél een onderlegde,
intelligente en discrete raadsman die,
alvorens schrijvers te citeren en af
te wegen, nauwkeurig en toch bondig
tot het cultuurgebied zelf inleidt dat

ze bestrijken. Op de terecht vermaarde „Bibliothèque de l'honnête
homme" heeft het voor, dat het beperkter is (welke „honnête homme"
ter wereld kan assimileren wat daar
als wenselijk wordt voorgesteld ?) en
dat het van een grondiger eenheid
getuigt in de conceptie : alle onderdelen immers worden er behandeld
in het licht van hetzelfde christelijk
cultuurideaal. Het is ook meer uitdrukkelijk didactisch, wat wel klaarheid bijbrengt, maar toch ook soms
lichtelijk schools wordt. Het ware
onbillijk bij een werk als dit de nadruk te gaan leggen op een of an dere
geringe onnauwkeurigheid, op die of
die appreciatie die men zelf anders
zou nuanceren, op sommige leemten
die naargelang ieders oordeel telkens
zullen verschillen (stippen we toch
heel even aan dat de Nederlandse
letteren, niettegenstaande de goede
wil, niet zeer gelukkig vertegenwoordigd worden ....) . Sprekend in de
epiloog van „les maltres intellectuels
de notre géneration" achten de auteurs zich voldoende beloond „si désormais nos lecteurs peuvent les suivre avec discernement". Die discrete
verwachting wordt stellig vervuld.
R. Leijs
C. J. KELK, Jan Steen. — Uitgeverij Contact, Amsterdam-Antwerpen, 1949, 280 pp., geb. 1 2,90.
Kelks rom an s getuigen doorgaans
meer van vaardigheid dan van diepte. Zo w erd ook „Jan Steen" een
vlot verhaal over het leven van de
grote schilder. Wie echter uit deze
romaneske biografie een dieper inzicht verwacht in het werk van de
meester, komt bedrogen uit.
B. v. M.

GESCHIEDENIS

Arnold J. TOYNBEE, Beschaving in
het geding. Nederl. vertaling van
Dr U. Huber Noodt. — Kroon
Bussum, 1949, 223 pp.,-der,
1 6,90.
De dertien hier gebundelde essays
geven ons in hun bonte verscheidenheid een nagenoeg volledige kijk op
Toynbee's opvatting van de geschiedenis en op zijn Weltanschauung.
In het Juninummer 1949 van dit
tijdschrift pp. 971-976 hebben wij een

artikel gewijd aan zijn „Een studie
der geschiedenis", dat met zijn 600
bladzijden gedrongen tekst slechts
een beknopt résumé is van zijn uitvoerig werk in zes grote delen. De
hoofdidee, die hier natuurlijk terugkeert, is: gedurende de ons bekende
6.000 jaar mensengeschiedenis hebben er een twintig „beschavingen"
bestaan, die alle een opkomst, groei,
bloei en, met uitzondering v an de
onze, verval hebben gekend, en die
onder elkaar treffende trekken van
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gelijkenis vertonen.
deze bundel
bundel
gelijkenis
vertonen. In deze
essays
klinkt echter
echter een
een meer
meer opopessays klinkt
timistische
zijn groot
groot en
en
timistische toon
toon dan
dan in zijn
trouwens nog
trouwens
nog onvoltooid
onvoltooid werk
werk:: „het
"het
staat ons
ons vrij
vrij aan
aandedegeschiedenis
geschiedenis
door onze
onze eigen
eigen inspanning
inspanning in ons
ons
door
geval een
een nieuwe
nieuwe wending,
wending, die
die zonzongeval
der precedent
precedent is,
is, te
te geven".
geven". (p.
(p.36)
36),
,
en
dus een
eendreigende
dreigende vervalperiode
vervalperiode
en dus
te ontwijken.
ontwijken.
De
verbazend belezen
belezen Toynbee
Toynbee
De verbazend
geeft
in deze
deze essays
essays tal
talvan
vanverrij-.
verrijgeeft in
ideën over
over de
de grondige
grondige wijziwijzikende ideën
in het
hetwereldbeeld
wereldbeeld sinds
sinds1945,
1945,
ziging in
over
rol van
van de
de godsdienst
godsdienst in
in de
de
over de
de rol
beschaving, enz.
meest stimustimubeschaving,
enz. De
De meest
lerende
essays zijn
zijn de
de twee
twee laatste:
laatste:
lerende essays
"Christendom en beschaving" (pp.„Christendombcavg"
190-211) en
"De betekenis
betekenis van
van de
de
en „De
geschiedenis
ziel" (pp.
(pp. 212212geschiedenis voor
voor de
de ziel"
die 60
60 eeuwen
eeuwen geschiedenis
geschiedenis
221).
221) . In
In die
ziet Toynbee
Toynbee de
de kringloop
kringloop van
van bebeziet
an,
schavingen
en verga
vergaan,
schavingen die
die ontstaan
ontstaan en
en tevens
tevens de
de const
constant
stijgende lijn
lijn
ant stijgende
der
dit brengt
der religies;
religies; dit
brengt hem
hem tot
tot de
de
onverwachte conclusie,
conclusie, dat
dat misschien
misschien
in
het jaar
jaar5050
5050alle
allebeschavingen
beschavingen
in het
zullen
hebben plaats
gemaakt voor
voor
zullen hebben
plaats gemaakt
één
grote wereldkerk
wereldkerk die
die de
de ChrisChrisØn grote
telijke, en
met name
name de
de Katholieke
Katholieke
telijke,
en met
zou zijn.
zijn. De
De laatste
laatste bladzijden
bladzijden over
over
zou
de
waarde van
van de
degeschiedenis
geschiedenis of,
of,
de waarde
wat hetzelfde
hetzelfde is,
dit aards
aards leven
leven
is, van dit
voor
elke ziel
ziel getuigen
getuigen van
van een
een
voor elke
diep-christelijke wereldvisie.
wereldvisie.
Dit uiterst
uiterst interessante
interessante boek
boek kunkunnen wij
wij alle
alle intellectuelen
intellectuelen die
die zich
zich
nen
over
het tijdsgebeuren
tijdsgebeuren willen
willen bezinbezinover het
nen,
niet genoeg
genoeg aanbevelen.
aanbevelen.
nen, niet
M.
M. Dierickx
P. GEYL
GEYL en
Prof. Am.
Arn. J.
Prof. P.
en Prof.
TOYNBEE,
Can we
we know
TOYNBEE, Can
know the
the
pattern
Kroonpatternof
ofthe
thepast?
past?- - Kroon
der, Bussum,
1948, 49
49 pp., geb.-der,
Bussum, 1948,
f 2,60.
2,60.
De twee historici, die lang collega's
collega's
waren
waren aan
aan de Londense
Londense Universiteit,
hielden op 4
4 Januari
Januari en op
op 77 Maart
1948 voor de B.B.C.
1948
B.B.C. een
hoogstaand
een hoogstaand
en verhelderend debat
debat over Toynbee's
Toynbee's
opus
opus in
in zes delen:
delen: „Study
"Study of
of HistoHistory" van
van 1934-1939. De
De twee debaters
debaters
naderden in zover
standpunt
zover elkaars
elkaars st
andpunt
dat Toynbee toegaf,
toegaf, niet de toekomst
van de
de 'Westerse
beschaving te wilWesterse beschaving
voorspellen, maar
enkel op parallen voorspellen,
maar enkel
beschavingen te
te
lellen met andere
andere beschavingen
willen
wijzen, terwijl
Geyl wel
wel aanwillen wijzen,
terwijl Geyl
„that there
nam "that
there is
is wisdom
wisdom to
to be
be
gained
study op
op the
tbe past,
past,
gained from
from tbe
the study
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no definite
definite lessons
Ie ss ons for the
the actual
actual
but no
problems
present" (p. 48).
48).
problems of
of the present"
M.
M. Dierickx
J. HESSEN,
HESSEN, Luther
Luther in
in katholischer
katholischer
J.
Sicht. Grundlegung eines
eines ókumeökumenischen Gespräches.
Röhrnischen
Gesprdches.- - Rëhrscheid,
Verlag, Bonn,
Bonn, 1949,
1949, 2e
2e
scheid, Verlag,
uitg.,
71 pp.
pp.
uitg., 71
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Reeds
vóór de oorlog
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neutraal philosophisch
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stimulerend werwerdeze korte studie
ken, bij
bij niet
niet theologisch
theologisch onderlegden
onderlegden
ken,
zal zij
zij zeker
zeker verwarring
verwarring stichten.
stichten.
zal
M. Dierickx
Dierickx
M.
Van OVERSTRAETEN,
OVERSTRAETEN, AlGénéral Van
bert II -- Léopold
Léopold III.
ID. Vingt ans
ans
militaire beige.
beIge. 1920de politique militaire
1920
Desclée De
De Brouwer
Brouwer
1940.
1940.- - Desclée
Brugge, s.d.,
s.d., 750
750 pp.
pp.
Brugge,
Generaal
Overstraeten was
was 17
17
Generaal Van Overstraeten
jaar in
in dienst
dienst bij
bij koning
koning Albert
Albert 1I en
en
jaar
werd kort na
na de
de troonsbestijging
troonsbestijging van
van
werd
Koning Leopold
op 23
23 Februari
Februari
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III op
1934,
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vleugeladjudant. Zijn
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aanvankelijk in,
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Koning Albert
Albert 1I (pp.
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België gedurende
de eerste
België
gedurende de
eerste regeregeringsjaren van
v an Koning
ringsjaren
Koning Leopold
Leopold III
ITI
(pp. 101-354);
101-354) ;daarop
daaropvolgt
volgt een
een ge(pp.
detailleerd verhaal v
an het begin
v an
detailleerd
van
begin van
de tweede wereldoorlog (pp. 355-559) detw rlog(p.35-9)
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en
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relaas
dag voor
voor dag
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Achttiendaagse
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Veldtocht
(pp. 561-730)
561-730)..
Over België's
België's militaire
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militaire politiek
politiek in
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de
tweede wereldoorlog
wereldoorlog
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dit boek
boek een
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royalist geworgeworden socialist
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hem een
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en het
het MiMinisterie van Defensie
nisterie
Defensie wordt
wordt zakelijk
zakelijk
weergegeven. Vooral
Vooral valt op,
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op, hoe
hoe het
het
geheim militair
militair pact
pact van
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van 1920
1920 tustussen Frankrijk
en België
België als een
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re
hypotheek op
op dit
dit laatste
laatstedrukte,
drukte,
en hoe
en
hoe de
de van
van af
afeinde
einde 1936
1936 gevoergevoerde neutraliteitspolitiek
de
neutraliteitspolitiek de
de algemene
algemene
publieke instemming vond.
publieke
vond.
an dit
De lezer v
van
dit spannend
spannend geschregeschreven boek
boek zal
zal een
een dubbele
dubbele overtuiging
overtuiging
opdoen: dat
dat de
de politiek
politiek van
van Koning
Koning
Leopold slechts
slechts een voortzetting was
Leopold
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an zijn
v an die
van
die v
van
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(zie b.v.
b.V. p.
p.
78), en
78),
en dat
dat de
de thans
thansininballingschap
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gehouden
vorst een
een klare
gehouden vorst
klare kijk
kijk en
en
een vaste
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hand had,
had, terwijl
terwijl zijn
zijn miministers vaak
vaak kleine
kleine en
en aarzelende
aarzelende popolitiek dreven.
dreven.
Indien
de schrijver
in dit
dit te veel
Indien de
schrijver in
veel
als memoires
memoires opgevatte
opgevatte boek
boekminder
minder
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zichzelf had
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nog meer
meerovertuigend
overtuigendhebben
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M. Dierickx

J. C.
C. van
van der
derLOOS,
LOOS, Vaderlandse
Vaderlandse
Kerkgeschiedenis,
Kerkgeschiedenis, deel III.
IIT. —
N.
N. V.
V.Parnassus,
Parnassus,Amsterdam,
Amsterdam,
400 pp.,
pp., 1949.
1949.
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Loos'
Vaderl
an dse Kerkgeschiedenis
Vaderlandse
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opstellen, wier
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inhoud zezeker vvan
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266);
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417).. Ook
Ook de oveen Warmond
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opstellen zijn
zijn een
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dat de
de
valt, is het
schrijver,
misschien onbewust,
onbewust, op
op
schrijver, misschien
zijn
gelegd. Wie
Wie paspaszijn artikelen
artikelen heeft
heeft gelegd.
toor
van der
der Loos
Loos persoonlijk
persoonlijk gegetoor van
kend
zal een
een glimlach
glimlach niet
niet
kend heeft,
heeft, zal
kunnen
onderdrukken, wanneer
wanneer nu
nu
kunnen onderdrukken,
en
dan weer
weer even iets
iets van
van de
de strijdstrijden dan
lustige,
spottende en
en sarcastische
sarcastische
lustige, spottende
historicus,
de pastoor
pastoor bij
bij wijlen
wijlen
historicus, die
die de
kon
zijn, naar
naar voren
voren komt.
komt. Bekend
Bekend
kon zijn,
is,
dat hij
hij zijn
zijn mening
mening nooit
nooit onder
onder
is, dat
stoelen
banken stak,
stak, maar
maar altijd
altijd
stoelen of banken
ruiterlijk
ook ruig
ruig zijn
zijn perperruiterlijk en
en soms
soms ook
soonlijke
voren bracht.
bracht.
soonlijke mening
mening naar voren
Wat betreft
betreft de
de vraag
vraag of
ofMarius
Marius
Wat
inderdaad
bekeerder van
van Vondel
Vondel
inderdaad de
de bekeerder
geweest
is, had
had er
ereen
eenverwijzing
verwijzing
geweest is,
kunnen
geschieden naar
de uiteenuiteenkunnen geschieden
naar de
zetting van
van Dr
Dr B.
B.H.H.Molkenboer
Molkenboer
zetting
O.P. in de
de Vondelkroniek
Vondelkroniek jaarg.
jaarg. X,.
X,.
O.P.
125 vlg.
vlg. Ook
Ook hadden
hadden wij
wij graag
graag
blz. 125
blz.
gehoord over
over de
de verhouding
verhouding van
van
iets gehoord
Marius tot Regulieren
Regulieren en
en omgekeerd,
omgekeerd,
Marius
waarover een
ander te vinden
vinden is
is
waarover
een en
en ander
de „Romeinsche
"Romeinsche Bronnen
Bronnen voor
voor den
den
in de
Kerkelijken toest
toestand
der NederlanNederlanKerkelijken
an d der
den onder
onder de
de Apostolische
Apostolische VicarisVicarisden
sen", uitgeg. door
door Dr
Dr J. Cornelissen
Cornelissen
sen",
Dr R.
R. Post.
Post.(Rijksgeschiedk.
(Rijksgeschiedk. Puen Dr
blic. 77,
77, 84)
84).. Over
Over de
van de
de
de vlucht van
Bisschop vvan
Haarlem, Godfried
Godfried van
van
Bisschop
an Haarlem,
Mierlo, waarop
schrijver nog al
al
Mierlo,
waarop de
de schrijver
terugkomt, isiswaarschijnlijk
waarschijnlijk 't
't
eens terugkomt,
woord nog
nog niet gezegd.
gezegd.
laatste woord
Aan Uitgeverij
Uitgeverij „Parnassus"
"Parnassus" te
te
Aan
Amsterdam is de
de keurige
keurige verzorging
verzorging
Amsterdam
van dit
dit derde
derde deel
deel weer
weer te
tedanken.
danken.
van
C. H.
H. L.
L.
C.

SOCIOLOGm EN ECONOMIE
ECONOMIE
SOCIOLOGIE
Dr.
Dr. Ir
Ir J.
J. BERGMANS,
BERGMANS, RechtszekerRechtszekerheid
heid in
in de
de arbeid.
arbeid. —
- W.
W. ten
ten
Have,
Have, Amsterdam,
Amsterdam, 1949, 208
208 pp.,
pp.,
ing.
ing. ff 6,90,
6,90, geb.
geb. ff 7,90.
7,90.

Het zijn
zijn niet
niet alleen
alleen de
deschoenmaschoenmaHet
kers, die
die men
men bij
bij hun
hun leesten
leesten wenst
wenst
kers,
te zien
zien blijven.
blijven. Ook
Ook met
met het
het llange
te
ange
mes vvan
dit boek
boek in
in de
dehand
hand lijkt
lijkt de
de
mes
an dit
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schrijver
kok
schrijver mij
mij nog
nog geen geschikte kok
in de
de org
organisatie
van onze
onzebedrijfsbedrijfsin
an isatie van
keuken.
En
weet ik
ik dan
dan wel,
wel, dat
dat ik
ik zelf
zelf
En al weet
ook
maar aan
wal sta,
sta, de
de beste
beste
ook maar
aan de
de wal
stuurman
op het
hetschip
schipder
derbedrijfsbedrijfsstuurm an op
organisatie
schrijver van dit
dit
organisatie zou
zou de schrijver
werk
ook niet
niet zijn.
zijn. Zo
Zo zouden
zouden nog
nog
werk ook
enkele varianten
varianten op
opnederlandse
nederlandse
wel enkele
zegswijzen
vinden zijn,
zijn, ten
ten einde
einde
zegswijzen te
te vinden
uit
te drukken
drukken dat
dat dit
ditboek
boekopperopperuit te
vlakkig en
en onvolledig
onvolledig over
over de
de voorvoorvlakkig
genomen
bedrijfsorganisatie handelt
handelt
genomen bedrijfsorganisatie
en even
even gemakkelijk
gemakkelijk de
de „juiste
"juiste derde
derde
weg" algemeen
algemeen begaanbaar
begaanbaar acht,
acht,
weg"
„mijn derde
"mijn
derde weg"
weg" aanbeveelt
aanbeveelt en
en
„onze derde
weg" openlaat.
"onze
derde weg"
openlaat. Het
Het is
is
jammer
jammer dit goedbedoelde
goedbedoelde boek
boek van
van
een ernstige
ernstige christen
christen geen
geenhartelijke
hartelijke
aanbeveling
kunnen medegeven.
medegeven.
aanbeveling te kunnen
Prof. J. v.
v. d.
d. V.
V.
Prof.
A.
von MARTIN,
MARTIN, Geist
Geist und
und GesellGesellA. von
schaft.
- Jos.
Jos.Knecht,
Knecht, FrankFrankschaft. -furt a.
a. M.
M. 1948,
1948, 258
258 pp.
pp.
„Soziologische Skizzen
Skizzen zur
zur euroeuro"Soziologische
päischen Kulturgeschichte"
Kulturgeschichte" heeft de
de
p5ischen
hoogleraar hier
hierbijbijbekende Berlijnse hoogleraar
eengebracht.
snijpunt van
van geest
geest
eengebracht. Het
Het snijpunt
en maatschappij,
maatschappij, van
van innerlijke
innerlijke perpersoonskern en
en v
an uiterlijke
soonskern
van
uiterlijke samensamenleving acht
acht de
de schrijver
schrijver telkens
telkens weer
weer
de belangrijkste
belangrijkste vraag in
in de
de cultuurcultuurgeschiedenis.
lezers van
van dit
dit
geschiedenis. Voor
Voor de
de lezers
tijdschrift zijn
interessantst
het
tijdschrift
zijn het interess
an tst het
uitvoerige
opstel over
over de
de cultuursocultuursouitvoerige opstel
ciologische aspecten
aspecten der
der MiddelMiddelciologische
eeuwen, waarin
waarin geschreven
geschreven wordt
wordt
eeuwen,
over
de Kerk
Kerk als
alsgemeenschappegemeenschappeover de
lijke levensvorm
levensvorm en
als machtsorgamachtsorgalijke
en als
nisatie,
over monnikenwezen
monnikenwezen en wewenisatie, over
reldlijke standen,
over kerkelijk
kerkelijk en
en
reldlijke
standen, over
natuurrecht, over
en Staat,
Staat,
natuurrecht,
over Kerk
Kerk en
over
gemeenschapsvorm en vroomvroomover gemeenschapsvorm
heidsstijl. over de sociologie
sociologie der
der schoschoheidsstijl,
lastiek en
der mystiek;
mystiek; dan
dan het
het
lastiek
en der
opstel
over het
het einde
eInde der
derMiddelMiddelopstel over
eeuwen;
het huhueeuwen; vervolgens
vervolgens over
over het
manisme
Renaissance als
somanisme der
der Renaissance
als soverschijnsel en de
de verhouverhouciologisch verschijnsel
ciologisch
ding
tussen kennis
kennis en
bezit in
in de
de
ding tussen
en bezit
maatschappelijke geledingen;
geledingen; dan
dan
maatschappelijke
nog over
over burgerdom
burgerdom en
en humanisme.
humanisme.
Ook
wie op
opverschillende
verschillende punten
punten
Ook wie
(met name
name in
in de
deeerstgenoemde
eerstgenoemde bijbijdrage)
een andere
andere beschouwing
beschouwing zou
zou
drage) een
willen
verdedigen, vindt,
in de
de
willen verdedigen,
vindt, ook
ook in
kier niet vermelde
vermelde artikelen,
artikelen, talrijke
talrijke
kier
vruchtbare
is
vruchtbare gedachten
gedachten bijeen.
bijeen. Het
Het is
de schrijver
om een
een verzameling
verzameling
schrijver niet om
'\fILI
cultuurmateriNrait geschiedkundig
geschiedkundig cultuurmateri-
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aal,
maar om
om een
een interpretatie
interpretatie ervan
ervan
aal, maar
doen geweest,
geweest, en
en dat
dat isisboeiend.
boeiend.
te doen
Prof. J.
d. V.
V.
Prof.
J. v. d.
Ant.
EICKHOFF, Christliches
Christliches OrdOrdAnt. EICKHOFF,
nungsbild und
und soziale
soziale WirklichWirklichnungsbild
kelt.
- Aschendorff,
Aschendorff, Minster
MUnster
keit. —
Wf., 1949, 325 pp.
Wf.,194325p
De schrijver,
schrijver, hoofdredacteur
hoofdredacteur van
van
De
het losbladige
losbladige lexicon
lexicon „Die
"Die Kirche
Kirche in
in
der
Welt", geeft
ons hier
hier eerst
eerst een
een
der Welt",
geeft ons
uitvoerige uiteenzetting
uiteenzetting van
van maatmaatuitvoerige
schappelijke
ordeningsidealen, welke
welke
schappelijke ordeningsidealen,
in ons Westen
Westen geleefd
geleefd hebben
hebben en
en nog
nog
leven; wij
wij ontmoeten
ontmoeten hier
hier de
de antieantieleven;
ken,
middeleeuwen (i.h.b.
(i.h.b. St.
St. ThoThoken, de middeleeuwen
mas),
en het
het 18e-eeuw18e-eeuwmas) , de
de reformatie en
se natuurrecht,
natuurrecht, het
het liberalisme
liberalisme en
en
het socialisme,
socialisme, om
nog maar
maar de
de
het
om nog
hoofdrnomenten
vermelden. Na
Na
hoofdmomentente
te vermelden.
een
korter exposé
exposé over
over de
de betekenis
betekenis
een korter
der
sociale wetenschappen
wetenschappen voor
voor het
het
der sociale
christelijke
maatschappijbeeld, volgt
volgt
christelijke maatschappijbeeld,
in
derde en laatste
laatste deel
deel van
van het
het
in het derde
boek een
een be
beantwoording
de
boek
an twoording van
van de
hoofdvraag:
de christelijke
christelijke maatmaathoofdvraag: is
is de
schappijleer
bruikbaar voor
voor de
de
schappijleer nog
nog bruikbaar
gegeven
maatschappelijke toestantoestangegeven maatschappelijke
den?
de grote
grote proproden ? Hier
Hier worden
worden dus
dus de
blemen
onze dagen
dagen m.b.t.
m.b.t. de
de
blemen van
van onze
massificering,
de proletarisering,
proletarisering, ararmassificering, de
beid,
eigendom, medezeggenschap,
medezeggenschap,
beid, eigendom,
enz.
geconfronteerd met
de theoretheoreenz. geconfronteerd
met de
an het
tische richtlijnen,
richtlijnen, welke
aan
het
welke men a
christelijke maatschappijbeeld
maatschappijbeeld onderonderscheidt.
V
an kritiek
Van
kritiek op
op bepaalde
bepaalde passag~
passages
zal ik
ik mij
mij hier
hier onthouden.
onthouden. Het
Het boek
boek
is weldadig
weldadig rustig
rustig geschreven,
geschreven, gegetuigt (ook
(ook in
inzijn
zijnuitvoerige
uitvoerige verwijverwijzingen naar
naar bronnen
bronnen en
en literatuur
literatuur
zingen
Paus Pius
Pius XII
XII en
enKardinaal
Kardinaal SuSutot Paus
hard
toe) van
van veel
veel eruditie,
eruditie, tekent
tekent
hard toe)
doorga an s zeer
doorgaans
zeer betrouwbare
betrouwbare beelden
beelden
v an de
van
de leer
leer en v
van
het leven
leven en
en geeft
geeft
an het
veilige
suggesties voor
voor antwoorden
antwoorden
veilige suggesties
der
eerste op
op de
debrandende
brandende vragen
vragen
der eerste
v an het
van
het tweede.
tweede.
Prof. J.
d. V.
V.
J. v. d.
Henri DORSVELT,
DORSVELT, De
laatste loodloodHenri
De laatste
- De
DePortiek,
Portiek,Koninggalerij
Koninggalerij
jes. -2.
Brussel, 37
37 pp.
pp.
2. Brussel,
Dit is
is een
een geestig
geestig en
en vinnig
vinnig gegeDit
schreven
pleidooi voor
voor het
het Vlaamse
Vlaamse
schreven pleidooi
realisme. Te
lang heeft
heeft de
de
realisme.
Te zeer
zeer en
en te lang
flaming an tische romantiek,
flamingantische
romantiek, meent
meent
de
schrijver, het
inzicht vervalst
vervalst en
en
de schrijver,
het inzicht
het opbouwend
opbouwend werk
werk verhinderd.
verhinderd. We
We
gaan dus
gaan
dus uit
uit van
van de
de concrete
concrete toetoe-
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stand,
met Brussel
Brussel en
en België;
België; daarin
daarin
d, met
stan
voeren we
we „une
"une politique
politique de
de préprévoeren
sence", en
en alles
allesharmoniëert.
harmoniëert.
sence",
Dit alles
alles isis gezond,
gezond, en
en wij,
wij, VlaVlaDit
mingen hebben
hebben zulk
een les
les nodig.
nodig.
mingen
zulk een
Toch beweert
de auteur wat
wat haastig.
haastig.
Toch
beweert de
Hij ziet
ziet de
de Vlaamse
Vlaamse Beweging
Beweging niet
niet
Hij
met haar
haar historische
historischeachtergrond;
achtergrond;
met
evenmin ziet
hij zo
zo België
België en
enBrusBrusevenmin
ziet hij
sel. Hij
Hij levert
levert ons
ons knappe
knappe en
en evenevensel.
wichtige jou
journalistiek,
waaraan een
een
rnalistiek, waaraan
wichtige
voorstudie heeft
heeftontbroken.
ontbroken.
ietsje voorstudie
Em. Janssen
Janssen
Em.
Ch. G.
G. J. van der
der MANDERE,
MANDERE, e.a.,
e.a.,
H. Ch.
Politieke Encyclopedie,
Encyclopedie, Feiten,
Feiten,
Politieke
personen, organisaties,
organisaties, stelsels
stelsels
personen,
begrippen op
terrein vvan
an
en begrippen
op het terrein
de nationale en internationaledenatiol r e
politiek. -— Born,
Born, Assen;
Assen; KeeKeepolitiek.
Amsterdam, 1949,
1949, 480
480 pp.,
pp.,
sing, Amsterdam,
geb. f 9,75.
9,75.
geb.
Een schat vvan
degelijk informatieinformatieEen
an degelijk
materiaal, eenvoudig
eenvoudig en
en overzichteoverzichtemateriaal,
lijk voorgesteld
voorgesteld en
en bedoeld
bedoeld om
om het
het
lijk
niet speciaal
speciaal geschoold
geschoold publiek
publiek te
te
niet
helpen
oriënteren op
gehelpen zich
zich te oriënteren
op het gebied
der nationale
nationale en
eninternationale
internationale
bied der
politiek. Ook
Ook de ingewijden
ingewijden op dit ge-

bied
bied zullen het
het hier
hiervoorhanden,
voorhanden, zeer
zeer
gemakkelijk
gemakkelijk te raadplegen,
raadplegen, naslagnaslagmateriaal
materiaal op
op prijs
prijs stellen.
stellen.
De
van het
De inhoud
inhoud van
het werk
werk is
is terterzelfdertijd
ruimer en
en enger
an de
zelfdertijd ruimer
enger ddan
de
titel laat
laatvermoeden.
vermoeden. Ruimer,
Ruimer, omdat
omdat
ook de
de „nevengebieden"
"nevengebieden" van de
de polipolitiek
tiek —
- economie,
economie,aardrijkskunde,
aardrijkskunde,
geschiedenis,
geschiedenis, rechtswetenschap
rechtswetenschap en
en
inzonderheid
volkenrecht —
inzonderheid volkenrecht
- worden
worden
betreden. Enger,
Enger, omdat
omdat vrijwel
vrijwel uituitbetreden.
sluitend aan actuele
actuele feiten
feiten en
enpersopersosluitend
nen aandacht
aandacht wordt
wordt besteed.
besteed. Alleen
Alleen
nen
behandeling van politieke
politieke stelstelbij de behandeling
bij
sels
sels of
of lichamen
lichamen wordt
wordt verder
verder dan
dan
jaar teruggegrepen.
teruggegrepen.
vijftig jaar
De
De duidelijke
duidelijke -— bijna
bijna volkse
volkse —
omschrijving
begrippen en
en de
de
omschrijving van begrippen
bevattelijke
an feiten
bevattelijke uiteenzetting
uiteenzetting vvan
feiten
en verschijnselen
verschijnselen zijn
zijn niettemin
niettemin wewetenschappelijk
antwoord en
tenschappelijk ver
verantwoord
en obobjectief.
jectief.
Toch
Toch zal menige
menige Belg
Belgverwonderd
verwonderd
zijn
zijn uit deze
deze overigens
overigens zeer
zeer verdienverdienstelijke Encyclopedie
Encyclopedie te
te vernemen
vernemen
stelijke
dat
an 1815
dat België
België vvan
1815 tot
tot 1839
1839 met
met
Nederland verbonden
verbonden is
geweest en
en
is geweest
slechts
sedert 1839
1839 een
een zelfst
zelfstandige
slechts sedert
andige
staat is.
is.
Thomas
A. Thomas

ROMANS EN
EN VERTELLINGEN
is
Frans
VAN ISACKER,
ISACKER, Maar
Maar er 18
Frans VAN
een uitweg.
uitweg. -— Elsevier,
Elsevier, Brussel,
1949,
pp., Fr.
Fr. 145.
145.
1949, 365
365 pp.,

Deze
tweede roman
roman van de
de jonge
jonge
Deze tweede
schrijver
bij De wereld
wereld ververschrijver sluit
sluit aan bij
andert;
samen vormen
vormen de
twee werwerandert; samen
de twee
ken
de kroniek
kroniek van
van twee
tweefamilie's,
familie's,
ken de
de
Toorops en de
de Brands,
Brands, tijdens
tijdens en
en
de Toorops
na het
het oorlogsgebeuren.
oorlogsgebeuren. De
De verwarverwarring,
de kentering,
kentering, de
deverdeeldheid,
verdeeldheid,
ring, de
de
tragiek, tegelijk
tegelijk het
het geluk
geluk en
en de
de
de tragiek,
pijn
even bewogen als rijke
rijke
pijn van
van deze even
jaren.
.. alles
alles ligt
ligt hier
hier samen
samen in
in
jaren .....
een
vlechtwerk van veel
veel lotgevallen
lotgevallen
een vlechtwerk
en bestemmingen.
bestemmingen.
De jonge
jonge auteur
auteur heeft
heeft duidelijk
duidelijk het
het
temperament
een schrijver:
schrijver: het
het
temperament van
van een
beeldend
gemakkelijk
beeldend vermogen,
vermogen, het gemakkelijk
vertellen,
beweeglijk gemoed,
gemoed, de
de
vertellen, het beweeglijk
gave
van opmerken
opmerken en
enverwerken.
verwerken.
gave van
Hij
een lyrisch-oratorisch
lyrisch-oratorisch
Hij lijkt eerder een
temperament,
lenig, veelzijdig
veelzijdig
temperament, los
los en lenig,
en wild,
gevoelig en
diep. Met
Met de
de
wild, gevoelig
en diep.
eigen oorlogservaring,
oorlogservaring, te weinig ververborgen,
hij zijn
zijn verhaal
verhaal op:
op:
borgen, bouwt
bouwt hij
de beklemming van
de laatste
laatste ooroor-·debklmingv
an de
Iogsjat'en;
nieuwe onrecht
onrecht daardaarlogsjaren; het nieuwe

na; hoe ieder
ieder zijn
zijn weg
weg vindt.
vindt. Hij
Hij doet
doet
het
nogal onweerstaanbaar,
onweerstaanbaar, maar
maar
het nogal
zijn
naar inhoud
inhoud en vorm,
vorm, te
te
zijn werk is, naar
weinig bezonken
weinig
bezonken en
en voltooid,
voltooid, daardaardoor licht chaotisch
door
chaotisch en
en betrekkelijk
betrekkelijk
vormeloos. Het
Het zinnelijke
vormeloos.
zinnelijke speelt
speelt er
er
ook
doorheen, en
uitkomst van
van
ook doorheen,
en de uitkomst
„Maar er
er is
is een
zal als
"Maar
een uitweg"
uitweg" zal
als zozodanig niemand
niemand bevredigen.
bevredigen. Het famifamian, zelfs voor
liaal egoïsme k
kan,
voor een
een tijd,
tijd,
het laatste
laatste woord
woord niet
niet zijn.
zijn.
Frans
van Isacker,
Isacker, de
de stoute
stoute durdurFrans van
ver en
en nerveuze
nerveuze werker,
werker, de artistiek
artistiek
begaafde met
met het
begaafde
het ruime
ruime hart,
hart, kan
kan
ons veel
ons
veel schoons
schoons brengen.
brengen. Maar
Maar hij
hij
behoeft vakmanschap,
vakmanschap, bezonkenheid,
bezonkenheid,
een zekere
eeu
zekere ascese
ascese en
en een
een toenemend
toenemend
idealisme.
Em Janssen
Janssen
Die schone
Ernest CLAES, Die
schone tijd.
tijd. NoNovellen. --- N.
vellen.
N. V. Standaard-Boek1949, 190
handel,
Antwerpen, 1949,
190
handel, Antwerpen,
pp., ing. Fr. 55,·
.. Fr. 75.
geb.
55, ' geb
rnest Claes
De jonge
De
jonge schrijver
schrijver E
Ernest
vertelde over zijn
vertelde
zijn kinderjaren,
kinderjaren, over
over
Zichem, Averbode
Zichem,
Averbode en Oxlaar;
Oxlaar; hij
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schreef
witte en
enZichemse
Zichemse novelnovelschreef De witte
len. De
De rijpere
rijpere Claes
Claes vertelde
vertelde evenzo,
evenzo,
en Jeugd werd
werd wellicht
wellicht zijn
zijn meestermeesterwerk.
Ziehier nu de
de oudere
oudere kunstekunstewerk. Ziehier
naar, die
met De oude
oude klok
klok en
en Die
Die
naar,
die met
schone
tijd een nieuwe
nieuwe jeugd
jeugd lijkt
lijkt in
in
schone tijd
te gaan.
gaan. Veel
Veel wilde
wilde haren
haren zijn
zijn gegete
plukt; haar
haar en
en baard
baard werden
werden zilver
zilver
plukt;
en
hetvoorkomen
voorkomeneerbiedwaardig;
eerbiedwaardig;
en het
zoveel
kostbaarder zijn,
voor dat
dat
zoveel kostbaarder
zijn, voor
steeds
jonge hart,
hart, de
de oude
oudeherinneherinnesteeds jonge
ringen
die vanzelf
vanzelf legenden
legenden zijn
zijn gegeringen die
worden.
De zes
zes novellen
novellen van
van deze
deze bundel
bundel
De
zijn,
de thema's
thema's betreft,
betreft, niet
niet
zijn, wat
wat de
altijd fonkelnieuw;
de gegealtijd
fonkelnieuw;maar
maar al
al de
stalten leven.
leven. Ze
Ze leven
leven in
in de
de zachtere
zachtere
sfeer die
die de
de oudere
oudere Claes
Claes kenmerkt:
een mengeling van ironische bonhom-enmglivaroschebnmmie,
meewarig begrijpen
begrijpen en
en milde
milde
mie, meewarig
wijsheid. En
verteller is
zo bebewijsheid.
En de
de verteller
is zo
dreven
geworden, dat hij
hij zich
zich hoeden
hoeden
dreven geworden,
moet
voor een
een breedsprakig
breedsprakig anekanekmoet voor
dotisme.
Em.
Janssen
Em. Janssen
Alja RACHMANOWA,
RACHMANOWA, Fabriek
van
Fabriek van
nieuwe
mensen. —
- Heideland,
Heideland,
nieuwe mensen.
Hasselt, z.j.
z.j. 374
374 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 105,
105,
130.
geb. Fr. 130.
geb.
De
eerste uitgave
uitgave van
van deze
deze antiantiDe eerste
communistische
verscheen in
in
communistische roman
roman verscheen
1935.
had de
de schrijfster,
schrijfster, met
met
1935. Pas
Pas had
haar dagboek-trilogie,
dagboek-trilogie, in
anden
haar
in vele llanden
naam gemaakt.
gemaakt. Men
Men verweet
verweet haar
haar
naam
dat
de roman
roman te
te veel
veel uit
uitreportages
reportages
dat de
bestond; intussen
intussen werd
werd hij,
hij, in
in Maart
Maart
1936,
beste verhaal
verhaal
1936, bekroond
bekroond als
als het beste
over het
het communisme.
communisme. Wij
Wij schreven
schreven
over
destijds
destijds over
over het
het geval
geval(„Werkelijk("Werkelijkan”, Streheid en Kunst
Kunst in
in een
een Rom
Roman",
Streheid
ven III
III (Juni
(Juni1936,
1936,512-516)
512-516)..
Het
waar:
bepaalde motieven
motieven
Het isiswaar
: bepaalde
uit de
de trilogie
trilogie komen
komen in
in de
de roman
roman
uit
weer terug;
terug; maar
maar de
deschrijfster
schrijfster
weer
maakte er
iets anders
anders van.
van. „Wat
"Wat
maakte
er iets
vroeger verstrooid
zij, dedevroeger
verstrooid lag
lag heeft zij,
zelfde
gebleven maar gerijpt,
gerijpt, tot één
één
zelfde gebleven
samengevoegd: zij
zij schiep
schiep het
het
inzicht samengevoegd:
onvergetelijke beeld
veronvergetelijke
beeld van
van de
de alles verwoestende Russische
Russische man
man tegenover
tegenover
woestende
de
alles duldende
duldende Russische
Russische vrouw,
vrouw,
de alles
wier
lankmoedige liefde
sterker is
is
wier lankmoedige
liefde sterker
dan
de meest
meestharteloze
hartelozeideologie"
ideologie"
dan de
514)..
(blz. 514)
De nadruk
nadruk ligt, dat
dat spreekt,
spreekt, op
op de
de
vrouwengestalten; in het gehele
gehele werk
werk
vrouwengestalten;
beweegt zich
zich echter
echter een
een bonte
bonte memebeweegt
nigte. En
nigte.
En wanneer
wanneer we de
de overtuiovertuiging van
van de
de schrijfster
schrijfster willen
willen achterachterhalen, d
halen,
dan
blijven we
staan bij
bij het
het
an blijven
we staan
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getuigenis
getuigenis van
van de
de auteur
auteur KersnetKersnetzow:
zow: „U
"U wilt
wiltmijn
mijnmedeplichtigen
medeplichtigen
weten, die
die hebben
hebben deelgenomen
deelgenomen aan
aan
weten,
mijn
de SovjetSovjetmijn samenzwering
samenzwering tegen
tegen de
macht ? ?Nu
u ververmacht
Nu goed,
goed, ik
ik zal
zal het u
tellen, --- het
het isisde
deziel
zielder
derRussiRussitellen,
sche
vrouw ....
" (blz.
(blz. 231)
231).. Of
Of bij
bij
sche vrouw
...."
de
klacht van
vandedeschoonheid-begeschoonheid-begede klacht
rende vrouw
rende
vrouw Tamara:
Tamara: „Wij
"Wij zijn
zijn vavaderlandslozen
eigen vadervaderderlandslozeninin het
het eigen
land. We
hebben Rusland
het
land.
We hebben
Rusland lief
lief en het
ziet ons
ons niet,
niet, het
het negeert
negeert ons,
ons, alsof
alsof
ziet
we ongedierte
ongedierte zijn"
zijn" (bl.
(bI. 87)
87).. Of
Of het
het
liefst bij
bij Tanja
Tanja Nikolajewna,
Nikolajewna, de
de echtgenote
van Kameraad
Kameraad Wladimorow:
Wladimorow:
genote van
de vrouw
vrouw die
die zich
zich haasten
haasten wil
wil om
om
de
veel
doen, en voor haar
haar man
man
veel goed
goed te doen,
offert zij
zij alles.
álles.
Sommige
bijzonderheden van
dit
Sommige bijzonderheden
van dit
werk kunnen
kunnen verouderd
verouderd aandoen;
aandoen; zijn
zijn
diepere
met de
de jaren
jaren
diepere waarde
waarde neemt
neemt met
eerder
toe. Het
Het blijve
blijve echter
echter gegeeerder toe.
vormde lezers
lezers voorbehouden.
voorbehouden.
vormde
Em. Janssen
Janssen
Em.

GIBBS, Volken
Volken van één
één stam,
stam,
Philip GIBBS,
uit het
het Engels
Engels vertaald
vertaald door
door R.
R.
Nestel.
6e druk.
druk. -- Tjeenk
Tjeenk
Nestel.- - 6e
Willink
Zoon, Haarlem, KosKosVuillink en
en Zoon,
mos, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949, 425
425 pp.,
pp.,
mos,
geb.
geb. Fr.
Fr. 90.
90.
De Engelsen
Engelsen en
en de
de Duitsers
Duitsers zijn
zijn
De
volken van een stam. Nochtans
Nochtans stonstonvolken
den zij
zij tegenover
tegenover elkaar in
in de
de eerste
eerste
den
wereldoorlog, en
bereiden zij
zij een
een
wereldoorlog,
en bereiden
tweede oorlog
oorlog voor.
voor. Zo
Zo zag
zag het de
tweede
de
auteur rond
rond 1935,
1935, toen
toen hij
hij dit
dit boek
boek
auteur
schreef:
roman, een
een
schreef : een
een pacifistische roman,
betoog tegen de
de oorlog
oorlog geweven
geweven rond
rond
het wedervaren
wedervaren vvan
een jong
jong DuitsDuitsan een
Engels
echtpaal".
Engels echtpaar.
heeft veel
veelhoedanighehoedanigheZijn werk heeft
Zijn
den:
verzorgde milieu-schilmilieu-schilden : een
een heel verzorgde
dering,
Engeland en
en in
in Duitsland,
Duitsland,
dering, in Engeland
v an 1913
van
1913 tot
tot 1935;
1935; een
een boeiende
boeiende ververhaaltrant waarbij
waarbij de
de altijd
altijd typerende
typerende
haaltrant
gesprekken
ruime plaats
plaats inneinnegesprekken een
een ruime
men;
een ruim-serene
ruim-serene geest,
geest, specispecimen; een
fiek Engels
Engels en
en toch
toch open
om
open genoeg om
ook
Duitsers te
tesympathiseren;
sympathiseren;
ook met Duitsers
een
warm idealisme,
idealisme, zacht en
en lichlicheen warm
tend. Daartegenover
Daartegenover staan een
een paar
paar
tend.
onvolkomenheden:
altijd blijft
blijft het
het
onvolkomenheden: altijd
kader eng
eng en
en de
de allure
allure rustig;
rustig; de
de
kader
inzet
van
het verhaal
verhaalisiswijdlopend,
wijdlopend,
inzet v
an het
vergeleken met
al tetebeknopte
beknopte
vergeleken
met het
het al
einde.
De vertaling
vertaling verscheen
verscheen voor
voor het
het
De
eerst in
in 1938.
1938. Ze
Ze kende
kende drie
drie uitgaven
uitgaven
in 1942,
1942, en het is
is opmerkelijk
opmerkelijk hoe
hoe het
het
oorlogsleed
actueel maakmaakoorlogsleed zulk werk actueel
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te. Daarna
Daarna kwam
kwam het
het in
in 1946
1946 weer
weer
te.
van de
de pers,
pers, en
en eindelijk
eindelijk in
in 1949.
1949. Een
Een
van
aanzienlijk publiek
publiek sympathiseert
sympathiseert
aanzienlijk
dus met
met het
het pacifisme
pacifisme vvan
de auteur,
auteur,
an de
dus
dat, ook
ook ininzijn
zijnlicht
lichtverouderde
verouderde
dat,
vorm en
en voorstelling,
voorstelling, nog
nog velen
velen kan
kan
vorm
treffen.
Em. Janssen
treffen.
Em. Janssen
Ds M.
M. E.
E. VOILA,
VOILà, Peper
Peper en
en zout.
zout. —
Ds
H. Kolk
KolkN.
N.V.,
V.,Kampen,
Kampen, 1949,
1949,
J. H.
127 pp.,
pp., geb.
geb. ff 2,95.
127
Met wat
wat een
een kostelijke
kostelijke humor
humor ververde schrijver
schrijver hier
hier over
over de
de broebroetelt de
ders en
en zusters
zusters van
van zijn
zijn gemeente!
gemeente!
ders
Af en toe zit je stilletjes te grinne-Afentozijsl grneen op
op andere
andere momenten
momenten word
word je
je
ken en
weer even stil. Men kan
dit boekje
boekjewervnstil.Mk
an dit
misschien niet tot
tot de
degepatenteerde
gepatenteerde
misschien
letterkunde rekenen,
rekenen, maar
maar ook
ook zonzonletterkunde
der patent
patent zijn
zijn deze
deze schetsen
schetsen volop
volop
der
te genieten.
genieten.
te
van Meurs
Meurs
B. van
Jan MENS,
MENS, De
De Gouden
Gouden Reaal.
Reaal. —
Jan
Uitgeversmij. „Kosmos",
"Kosmos",
N. V.
V. Uitgeversmij.
Amsterdam-Antwerpen 1949,
1949, 10e
10e
dr., 240
240 pp.,
pp., geb.
geb. ff 5,90.
dr.,
jonge weduwe,
weduwe, Griet
GrietManshanManshanDe jonge
de, eigenares
eigenares van
van de
de herberg,
herberg, „De
"De
de,
Gouden
het Bickerseiland
Bickerseiland
Gouden Reael"
Reael" op
op het
hoopt te trouwen
trouwen met
met de
de jongere
jongere
hoopt
Jan Witte,
Witte, die
die in
in feite
feite trouwt
trouwt met
met
Griets dochter.
dochter. Rom
Romantiek
genoeg,
antiek genoeg,
Griets
eenvoudig maar
maaronderhoudend
onderhoudend
die
die eenvoudig
verteld,
ons het
het Bickerseiland
Blckerseiland laat
laat
verteld, ons
zien
het begin
begin van
van deze
deze eeuw.
eeuw.
zien in het
B.
M.
B. v. M.
Gerard Kornelis
HET REVE,
Komelis VAN
VAN HET
Werther Nieland. --- G.
G. A.
A. van
van
Oorschot,
Amsterdam, 1949,
70
1949, 70
Oorschot, Amsterdam,
gebrocheerd ff 2,50.
pp.,
pp., gebrocheerd
In
ik-verm vertelt
vertelt de
de auteur
auteur hier
hier
In ik-vorm
een
episodetje uit
leven van
van een
een
een episodetje
uit het leven
ziekelijk
is
jongetje. Het is
ziekelijk fantaserend
f antaserend jongetje.
jammer,
de schrijver
schrijver zijn
zijn onmisonmisjammer, dat de
kenbaar
een zo
zo
kenbaar talent
talent verspilt
verspilt aan
aan een
morbide analyse
weinig verhefverhefanalyse van weinig
fende
zaken. Een
Een grauwe
grauwe motregenmotregenfende zaken.
sfeer
maakt dit
dit boekje
boekje tot
tot onplezieonpleziesfeer maakt
rige
lectuur.
rige lectuur.
B. v. M.

Kees van
van BRUGGEN,
BRUGGEN, Fontana
Fontana MaMaKees
rina.
dna. —
- Wereldbibliotheek
Wereldbibliotheek N.
N. V.,
V.,
Amsterdam,
Amsterdam, Antwerpen,
Antwerpen, 1949,
1949,
277 pp.
pp.
277
Een
Een zevental
zevental mensen,
mensen, die
die ieder
ieder de
de
eenzaamheid
zoeken in
in een
eenzaamheid zoeken
een uitgeuitgestorven
storven Alpendorp,
Alpendorp, ontmoeten
ontmoeten elelkaar
kaar daar
daar tot
tot hun
hun grote
groteteleurstelteleurstelling en
en die
die ontmoeting
ontmoetingprikkelt
prikkeltdeze,
deze,
toch
toch al
al buitennissige
buitennissige typen
typen om
om op
op
vrij
wijze met
vrij onhebbelijke
onhebbelijke wijze
met elkaar
elkaar
om te
te gaan.
gaan. Ze
Ze bederven
bederven elkaars
elkaars vavacantie
cantie en
en zijn
zijn practisch
practisch niet in
in staat
staat
om
om van
van Gods
Gods natuur
natuur te
tegenieten.
genieten.
Trouwens om God
God en
en Gods
Gods gebod
gebod bebekommeren
ze zich
kommeren ze
zich al
al evenmin.
evenmin. En
En
zoals aan
aan deze
deze patiënten
patiënten de
de vacantie
vacantie
tegenvalt,
tegenvalt, zo valt
valt de
de lezer
lezer het
het relaas
relaas
er van
van tegen,
tegen, ondanks
ondanks de
de vaardige
vaardige
pen van
van de
degeroutineerde
geroutineerde schrijver.
schrijver.
pen
B. v.
v. M.
M.
Top
Top NAEFF,
N AEFF, Een
Een huis
huis in
in de
de rij.
rij. —
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen &
& Zoon
Zoon N.
N. V.
V.
en Em.
Em. Querido's
Querido's Uitgeversmij.
Uitgeversmij.
N. V.,
V., Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
1949, 309
309 pp.,
pp.,
geb.
6,90.
geb. f 6,90.
Een muziekleraar
muziekleraar in
in een
een provincieprovinciestadje, die
al heeft
stadje,
die eigenlijk
eigenlijk al
heeft afgeafgerekend
rekend met zijn
zijn jeugdillusies,
jeugdillusies, wordt
wordt
tot nieuwe
nieuwe liefde
liefde voor
voor de
de kunst
kunst gegewekt door
door een
een jonge
jonge vrouwelijke
vrouwelijke colcollega aan
lega
aan zijn
zijn muziekschool.
muziekschool. Maar
Maar
hun artistieke
hun
artistieke samenwerking
samenwerking vormt
vormt
een bedreiging
een
bedreiging voor
voor zijn
zijn huwelijkshuwelijksleven. Geholpen
door misverstanden
misverstanden
leven:.
Geholpen door
en andere
omstandigheden weet hij
hij
andere omstandigheden
het gevaar
het
gevaar af te
te wenden
wenden en
en met
met een
een
nieuwe verloren
nieuwe
verloren illusie wordt
wordt hij
hij oud
oud
voor
zijn tijd.
tijd.
voor zijn
Rustig en
Rustig
en fijn
fijn ontledend
ontledend verhaalt
verhaalt
de schrijfster
de
schrijfster deze
deze geschiedenis,
geschiedenis, die
die
de stemming
stemming wekt van
van een
een nevelige
nevelige
de
herfstdag, waarop
waarop de
de zon
herfstdag,
zon vergeefse
vergeefse
pogingen doet
doet om
pogingen
om door
door te
te breken.
breken.
an haar
Zoals in
in vele
vele v
Zoals
van
haar boeken
boeken komt
komt
ook in
in dit een
ook
een nogal
nogal sombere
sombere levensleveDBvisie tot uiting
visie
uiting maar
maar ze
ze wordt
wordt ververzacht door
zacht
door de
de milde
milde wijze,
wijze, waarop
waarop
de schrijfster
schrijfster meDBen
mensen en
en dingen weet
de
te beschouwen.
beschouwen.
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HET BEST INGELICHTE EN MEEST
GELEZEN VLAAMS D A GBLAD

DE SCHOONSTE ILLUSTRATIE

VOOR ALLE INLICHTINGEN::

NATIONALESTRAAT 48- 52
TELEFOON 279.50 ( 10 lijn en)

ANTWERPEN

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
79e Jaargang van STUDIEN— 17e Jaargang van STREVEN

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Wij herinneren onze lezers aan de mededeling in het
Februari-nummer aangaande het extra-nummer van Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven over het Rooms
Katholicisme, dat in het voorjaar zal verschijnen.
Wij hebben daar de bedoeling van het extra-nummer
uiteengezet en de namen van een aantal medewerkers
medegedeeld.
Onze abonné's kunnen dit extra-nummer tegen de
gereduceerde prijs van 25 frs. betrekken door opgave bij
de Administratie van Katholiek Cultureel Tijdschrift
Streven, Minderbroedersstraat 11, Leuven, ofwel door dit
bedrag te storten op Postch. Streven K. C. T., 884.67
Antwerpen, met de vermelding: Extra-nummer.
.,_. ._. .--• .--.. ^.. .^. .._..
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De administratie stelt wederom een band beschikbaar
(halflinnen met goudopdruk) voor de nummers van het
eerste halfjaar.
Belangstellenden worden verzocht, zo spoedig mogelijk
hun wensen mede te delen aan de administratie door het
bedrag van 20 frs. te storten op Postch. Streven K. C. T., _
884.67 Antwerpen, met de vermelding: Voor een band.
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Mens, techniek en organisatie
EN doet er goed aan, ons te herinneren aan de gevaren van de
techniek voor ons geestelijk welzijn en zelfs voor ons voortbestaan. De techniek stelt immers in dienst van de mens natuurkrachten,
die hij voor egoïstische of zelfs misdadige doeleinden kan misbruiken.
Een indringer gewapend met een browning is beslist gevaarlijker dan
een dief, die enkel over een mes beschikt. Ongetwijfeld heeft de uitvinding van de browning of van de mitraillette de inbrekers gevaarlijker
gemaakt. Maar daar staat tegenover, dat de techniek ook middelen
heeft aan de hand gedaan, om zich te verdedigen tegen met brownings
gewapende indringers. En men vergete vooral niet, dat de techniek in
handen van eerlijke mensen, gebruikt voor goede doeleinden, van grote
betekenis is voor de geestelijke vrijmaking van de mens.
De cultuurpessimisten, die in de huidige internationale politieke
conjunctuur overvloedig voedsel vinden voor hun tragische beschouwingen en voorspellingen, klagen voortdurend de techniek aan als de
oorzaak van de ondergang van het Avondland en van de gehele wereld.
Ons lijkt dit totaal naast de kwestie. De techniek is nooit de oorzaak
geweest van het verval van enige cultuurwaarde. Wel kunnen verdwaasde lieden de ter beschikking staande technische middelen hebben
aangewend tot een geslaagde zelfmoordpoging, maar deze moord heeft
daarom haar oorzaak niet in de techniek maar in de waanzin van
degenen die die techniek hanteerden. Het is een uiting van het vluchtinstinct of van een struisvogelmentaliteit de techniek zelf voor onze
ongelukken aansprakelijk te stellen. Wij, mensen, zijn verantwoordelijk
wanneer het misloopt met de techniek. Deze is op zichzelf een prachtige
overwinning van de menselijke geest op de levenloze natuur; zij opent
voor een eerlijk en moreel handelend mens onvermoede perspectieven
en ontsluit mogelijkheden, die vroeger tot het dromenland behoorden.
Een geneesheer heeft een serum nodig voor een stervend kind. Maar
hij beschikt niet over het geneesmiddel. Door de radio klinkt een noodroep: wie heeft dat serum? Een vliegtuig brengt het van mijlen ver naar
de dokter. En het kind is gered: Techniek!
Maar om zo de techniek te waarderen, moet men geloven in de geest,
in de kracht van het menselijk denken en ook in de verantwoordelijkheid van de mens tegenover zichzelf en de vruchten van zijn geest.
Want met hetzelfde serum kan een gewetenloos geneesheer het kind
doden: een dubbele dosis is daartoe voldoende.
1
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Het is totaal nutteloos en ook verkeerd de techniek aan te klagen.
We moeten de handen in eigen boezem steken: daar schuilt de oorzaak
van het kwaad, in het misbruik nl. van onze menselijke vrijheid. Daarom
kan een materialist, die aan geen vrijheid gelooft, nooit de ware oorzaak ontdekken van de kwalen die onze samenleving teisteren. Daarom
zal hij steeds naar materiële oorzaken zoeken en die ook vinden. En
daar niemand zich geheel van een zekere materialistische neiging kan
ontdoen, vindt men die oppervlakkige verklaringen ook wel aannemelijk. Het is zoveel gemakkelijker de techniek verantwoordelijk te stellen
dan onszelf. Wanneer men zegt: de technische organisatie is de oorzaak van onze ondergang, dan is men een alom geëerd cultuurphilosoof;
maar iemand, die durft zeggen, dat de ware oorzaak ligt in een teugelloze begeerlijkheid of machtswellust, wordt voor een reactionnair
moralist gescholden.
Zo is het ook in het persoonlijk leven. Vele kleine en grote ongelukken zien we op ons afkomen, waarvan we heimelijk weten, dat we ze
zouden kunnen voorkomen door een soms kleine verandering in ons
gedrag, in onze zedelijke levenshouding, maar we beschuldigen liever
de uiterlijke omstandigheden, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn,
dan onze eigen lafheid. Zo is de mens steeds geneigd, om de schuld,
die hemzelf treft op iets anoniems te schuiven: op de Omstandigheden,
op het Noodlot, of op .... de Techniek.
Dit wil niet zeggen, dat de techniek, alhoewel goed op zichzelf, geen
nadelen kan hebben, die we dan ook in de mate van het mogelijke
moeten trachten te voorkomen of te verhelpen. Zo mogen we niet blind
zijn voor het feit, dat, terwijl de techniek de mens aan de ene kant veel
zwaar, moeilijk en gevaarlijk werk uit de handen neemt, zij aan de
andere kant een groot aantal arbeiders doemt tot een eentonige arbeid.
Maar we moeten hierbij twee dingen niet uit het oog verliezen: ten
eerste, dat hoe eentoniger, d.w.z. hoe eenvoudiger en geringer de
arbeidsprestatie wordt, ze des te gemakkelijker door de machine zal
worden overgenomen; en ten tweede, dat het toch menswaardiger is
een machine handig te bedienen dan zelf dikwijls zwaar of vuil werk te
verrichten. Het is vanzelfsprekend, dat bij de organisatie van de technisch doorgedreven arbeid er met het menselijk element op de eerste
plaats rekening dient gehouden te worden. Maar het zou een regressie
betekenen in de menselijke levensstandaard van de arbeiders, indien
men tot primitieve technische middelen zou terugkeren. Het is ontegensprekelijk, dat de techniek een van de factoren is geweest, die de
misschien te trage, maar dan toch stage ontwikkeling van de arbeidersstand in zijn geheel heeft bevorderd.
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Het is te voorzien, dat hoe meer de mensen door de techniek in staat
zullen zijn om met elkaar in contact te komen en samen te werken ten
einde hun bestaan op aarde dragelijker en zelfs aangenaam te maken,
ook de techniek van de administratie zich wetenschappelijk zal uitbreiden. Een organisatie als de UNO, zelfs in haar nog zo gebrekkige
vorm, stelt buitengewoon hoge technisch-organisatorische eisen. Ook
deze organisatie kan haar nadelen hebben, en haar paradoxale effecten,
maar ook zij is op zichzelf een goed, daar zij de geregelde contacten
tussen mensen mogelijk maakt. Zonder het ultramodern steekkaartenstelsel van de IRO (Organisatie voor de hulp aan verplaatste personen ) b.v. zouden de weggevoerde kinderen uit Polen, Hongarije en
andere landen hun ouders nooit hebben teruggevonden. Een totalitaire
staat kan weliswaar de techniek van de organisatie misbruiken, om de
massa's geestelijk te verdoven en in bedwang te houden. Maar ook
hier weer ligt de fout niet in de organisatie zelf, maar bij degene die ze
misbruikt. De organisatie kan ook leiden tot een zekere stramme traagheid in de meer georganiseerde levensgebieden, maar dit is ook weer
een mogelijk gevolg, dat verstandig moet worden bestreden.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat ten gevolge van al die welgemeende tirades tegen techniek en organisatie, welke we in essai- of
romanvorm zo dikwijls ontmoeten, de technische en organisatorische
middelen zouden geminacht of zelfs veronachtzaamd worden, terwijl ze
toch voor de moderne samenleving nodig zijn om deze in haar hoogste
geestelijke belangen te dienen. Het gevaar bestaat, dat sommigen onder
voorwendsel van een zekere valse geestelijke gaafheid er toe zouden
komen om niets meer uit te voeren, daar er zonder techniek en organisatie niets meer kan worden bereikt. Het zou wel kunnen gebeuren, dat
men uit afkeer voor de techniek deze geheel overlaat aan degenen, die
ze metterdaad gebruiken om het mensdom ten val te brengen.
In een kort maar merkwaardig schrijven van Z. H. Pius XII tot de
bisschoppen van Italië betreffende een meer doelmatige organisatie van
de Katholieke Actie in dat land schrijft de Paus: „Indien men goed
oplet ziet men, dat de vijanden van de Kerk zelf ruimschoots gebruik
maken van de organisatie met haar nieuwe en gewaagde methoden en
deze als het meest geschikte wapen hanteren om de volksmassa's naar
zich toe te trekken of deze in beroering te brengen. De Katholieken
moeten dit ingewikkeld en diepzinnig verschijnsel van de tegenwoordige geschiedenis begrijpen en zij moeten leren zich steeds beter van de
voordelen van het verenigingsleven te bedienen. Deze krachtsinspanning van katholieken is voorzeker geheel verschillend van de bureaucratische en louter utilitaristische en uitwendige krachtsinspanning van
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degene, die slechts naar gunstige successen op het gebied van aardse
belangen streeft. Zij verschilt vervolgens absoluut in geest en vorm
van die bijna mechanische coördinatie van krachten, welke, omdat zij is
opgelegd met een misbruik van macht of door toepassing van vrees, elk
licht van vrijheid en van persoonlijk initiatief doodt en daardoor de
mensen voor elke ware menselijke grootheid en geestelijke vooruitgang
ongeschikt maakt". De ideale organisatie, zoals Z. H. de Paus zich die
voorstelt, zal verschillen van elke dodende bureaucratie en elke uiterlijke dwang, „omdat zij van een diepe eerbied voor de menselijke persoonlijkheid bezield is en zij, zoals dat ook behoort, steeds bezorgd is
haar leden tot vrienden en broeders te maken, die verheugd zijn om de
gehoorzaamheid, die van hen gevraagd wordt maar tevens om de vrijheid, die hun gelaten wordt op de plaats welke aan een ieder in de
organisatie is aangewezen" 1 ) .
Het lijkt ons bijgevolg ongewenst mee te gaan met de gemakkelijke
critiek en het tot mode geworden sarcasme tegen hetgeen de mensheid
presteert op technisch en organisatorisch terrein. Onze taak is veeleer,
te wijzen op de stijgende zedelijke verantwoordelijkheid van de mens,
die zulke machtige middelen heeft weten te veroveren ten goede of ten
kwade, en die bij de poging, om de techniek aan haar werkelijk doel te
doen beantwoorden, ook al de ter beschikking staande technische middelen dient te gebruiken. Het is de enige weg om het misbruik, dat van
de techniek en de organisatie wordt gemaakt, in de mate van het mogelijke te bestrijden en met Gods genade beide in dienst te stellen niet
van de ondergang maar van de geestelijke ontwikkeling van het Westen ---- en van het Oosten.
***

1)

Katholiek Archief, 24 Febr. 1950, coll. 156.

De eerbied van God voor de mens
door M. BRAUNS S.J.

R is een heel subtiel zielsbezwaar gerezen bij de moderne mens
tegenover de godsdienstuiteenzetting. Denkelijk is het dit bezwaar
wat zoveel andersdenkenden tegenhoudt en ze afkerig of argwanend
stemt tegenover de godsdienst, zijn beoefenaars of vertegenwoordigers:
de vrees dat de mens teveel wordt weggecijferd en door Godsf anatie
kers of eng-vromen als een te zeer verwaarloosbare nietigheid zou
worden beschouwd.
In de grond is men bang voor een soort godsdienstige Beotiërs die al
het verfijnde, het edel-voorname, het broos-tedere of prachtig zich
uitlevende van de spontane menselijkheid met grove of al te voorbarig
naar het eeuwige gerichte handen zouden kneuzen, knotten en verwerpen. Men is bang voor de overhaaste oordeelvellingen en veroordelingen vanuit een star en onzielkundig zedelijk apriori. Men is bang
voor een gebrek aan sympathie en voor een kleingeestigheid die met
een soort barse boersheid het vrije, speelse en spontane van de mens als
ijdele kinderachtigheid of onduldbare tuchteloosheid zou bannen. En
daarom is het goed de verfijnde en oneindige eerbied der Goddelijke
Persoonlijkheden te suggereren voor de kleine maar kostbare geschapen
personen, opdat het angstcomplex van de moderne andersdenkende zou
weggestraald worden in het helder inzicht in die Goddelijke, fijnzinnige
eerbied. Trouwens, afgezien van alle juistere godsdienstuiteenzetting
ten behoeve van schuwen of wantrouwigen zijn er openbaringsaspecten,
zoals deze Goddelijke eerbied voor de mens, die wellicht teveel in de
verkondiging op de achtergrond geraakten en daarom eens een uitdrukkelijke bezinning en nadrukkelijke voorstelling vragen.
Indien God werkelijk een oneindige verfijning van eerbied is voor de
mensen die Hij schiep, dan moet een echte en diepe Godserkenning de
Heer benaderen en leren vermoeden in deze even Goddelijke als mensenverblijdende eigenschap. Geen enkele schakering van het Goddelijk
leven mogen we verwaarlozen als we de Goddelijke Persoonlijkheden
waarlijk willen kennen en erkennen in Hun allereigenste en allerheiligste wezenheid. En we zouden uit een spontaan en intuïtief ervaren
van wat de echte, diepe persoonlijkheid is al dadelijk de eerbied zien als
een van die onderkenningstrekken van de waarachtig edele en grote
persoonlijkheid. Een wezenstrek die we dus bij uitstek aan de absolute
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en oorspronkelij kste persoonlijkheden, de Goddelijke Personen moeten
toekennen.
Er is al veel geschreven over de eerbied, als een door de mens te
beleven waarde. Al die uiteenzettingen strekten ertoe de eerbied van de
mens te beschrijven en op te wekken voor de hogere levenswaarden, en
uiteindelijk voor God. Het eerbiedloze van de moderne, louter technische mens werd in het licht gesteld als een tijdskwaal. Maar dieper nog
dan de eerbied van de mens is de eerbied van God. En wellicht wordt
over die eerbied die God heeft, of juister nog: de eerbied die God is, de
absolute Eerbied, die de Goddelijke Persoonlijkheden voor Elkaar en
voor Hun schepselen zijn, te weinig geschreven en nagedacht.

De eerbied van G od voor de mens bij de mystieken
Als bizonder begenadigden en begaafden voor de vertrouwelijke en
intieme kennis van de Goddelijke Persoonlijkheden en persoonshouding
werden de mystieken vaak ontroerd en doordrongen door het besef van
die geheimzinnige eerbied die God heeft voor zijn schepsel. Het subtielst misschien hebben de mystieke vrouwen dit ervaren, volkomen in
aansluiting met de vrouwelijke psychologie, die bizonder gevoelig is
voor eerbied én hulde.
De allereerste en allerhoogste vrouw, Onze Lieve Vrouw, die de
edelste en hoogste geschapen persoonlijkheid is, spreekt haar prille
ontroering uit voor de Goddelijke eerbied die haar God metterdaad zo
wonderbaar en boven alles uitzonderlijk betoonde door haar de moeder
te maken van de Messias:
„Mijn ziel prijst groot de Heer,
mijn geest jubelt van vreugde, in God, mijn Redder;
want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd.
Zie, van nu af prijzen mij zalig alle geslachten,
want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan:

zijn Naam is heilig!"
En de eerbiedvolle begroeting van Elisabeth die deze kreet van dankbare bewondering voor Gods eerbiedsmacht uit Maria's ziel en mond
doet stijgen, wordt in het Evangelie voorgesteld als een eerbiedsgroet
naar Maria die komt van Godzelf, van de Heilige Geest die Elisabeth
er toe brengt om Maria de gezegende te noemen. Men ziet en hoort
waarlijk in dit begroetingstoneel dat God zijn uitverkorenen eerbiedigt
en huldigt. Het is trouwens juist die Goddelijke eerbied en hulde die de
diepste bron is van de heiligenverering in de katholieke Kerk, waarbij
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het Godsvolk in de grond niets anders doet dan instemmen met de
Oneindige eerbied en hulde van de Goddelijke Drievuldigheid voor
haar uitzonderlijk begenadigden. Daarom zou men wellicht kunnen
zeggen dat een radicaal verwerpen van alle heiligenverering een miskennen insluit van die Goddelijke eigenschap, dat God eerbied is voor
het edelste kunstwerk van zijn handen. En dit tafereel van de ontmoeting en onderlinge begroeting van Maria en Elisabeth is de uiting en
zinrijke symbolische neerslag en weerslag in de Heilige Schrift van de
juiste, uit Gods eigen Eerbied voortklinkende menseneerbied voor de
heilige, hier voor de heiligste geschapen persoonlijkheid, de allerheiligste Maagd en Moeder Gods.
De allerduidelijkste en beknopste tekst en weergave van dit ervaren
der ziel van de Goddelijke Eerbied voor haar, van Gods eigen eerbied,
vinden we misschien bij de franse mystieke uit de 17e eeuw, Marie de
l'Incarnation van de Ursulinen van Québec: „o Wie zou de eerbied
kunnen uitzeggen waarmee God de ziel huldigt die Hij naar zijn beeld
schiep, als het Hem behaagt haar in zijn Goddelijk omhelzen te tillen":
Ah! qui est-ce qui pourrait dire l'honneur avec lequel Dieu traite l'áme
gu'il a créée à son image, lorsqu'il lui plait de l'élever dans ses divins
embrassements?" Ook heeft zij ingezien dat deze Goddelijke eerbied
een scheppende eerbied is, die het geëerbiedigde waarlijk objectief en
wezenlijk veredelt en de Goddelijke eerbied waardig maakt: God vergoddelijkt zijn kinderen en schenkt hun eigenschappen die stroken met
deze hoge waardigheid: „mais un Dieu divinise ses enfants et leur
donne des qualités conformes à cette haute dignité". We zouden dit
nader kunnen onderzoeken in een hoofdstuk dat we kunnen betitelen:
het resultaat, het ontologisch resultaat van de Goddelijke eerbied; en
dit resultaat is de „zoonmaking" de „huiothesia" als bovennatuurlijke
bekroning van de natuurlijke adel van het menszijn. In die zin ook zijn
al de dogma's over de uiteindelijke verheerlijking van de mens: de
verrijzenis des vlezes, de ten hemel opneming van Onze Lieve Vrouw,
de vrijheid en medewerking, de verdiensten van de mens, de geopenbaarde waarheid over de natuurlijke adel, kenkracht en wilskracht van
de mens, even zovele openbaringen van Gods eerbied voor de mens.
Dus onthullen ze niet alleen die feiten, maar ook de innerlijke eerbiedsgesteltenis van de Godheid zelf en behoren aldus tot de Godsleer, zoals
trouwens en tenslotte elke openbaring, hoe ver ook de geopenbaarde
feiten van de eigenschappen Gods schijnen af te liggen. Al deze feiten
belichten de Godheid zelf als Eerbied, Waardering, Attentievolheid en
Verfijning van liefde tot de mensen.
Bij de mystieke vrouwen wordt de huldigende eerbied en attentie
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Gods ervaren vooral in de vorm van de bruidsmystiek: de ziel is de
bruid van de Godmens, die door Hem geëerd en gesierd wordt: op dit
thema is b.v. het tiende visioen van Hadewych gebouwd dat op een
schitterend beeldende en verbeeldende wijze de stad, nieuw als Jeruzalem, ziet klaarmaken waarin zij als bruid wordt ontvangen. De gedachte
van de eerbied die God is voor de minnende ziel wordt hier niet uitdrukkelijk met dat woordbegrip genoemd maar prachtig zichtbaar en
voelbaar gemaakt. Waar de vrouwelijke mystiek die eerbied Gods extatisch doorvoelt, daar wordt die Eerbied, die Goddelijke Eerbied, door
de mannelijke mystieker doordacht. Aldus Ruusbroec in zijn eerste
werk: Van de rijke der gelieven, waar hij de gave van de Heilige Geest
beschrijft die hij de „vreze" noemt, en wat we de heilige, eerbiedsschroom, of heilige eerbied zouden kunnen noemen. Hij beschrijft ze
heel beknopt bij de eerbiedige mens, aldus vanuit zijn genialiteit preluderend op de ontledingen van moderne phenomenologen als Dietrich
von Hildebrand in zijn „Sittliche Grundhaltungen": „Zij maakt ( deze
vreze) in den mense dat hij heeft reverencie ende weerdigheid te Gode
en te Zijnder edelder Mensheid, ende dat hij al zijn leven ende alle
zijne werken begeert ter ere ende ter gelijkheid Christi te volgene, ende
dat hij heeft reverencie ende grote weerdigheid ten heiligen sacramenten der heiliger Kerke, ende tot der leringen Christi ende alle Zijner
heiligen, ende tot den dienste Gods, ende dat hij reverencie doen mag
met onste zijnder prelaten, weder zij zijn geestelijk ofte weerlijk (wereldlijk) , ende dat hij reverencie heeft tot allen goeden mensen daar hij
deugden ende godlijke gelijkheid in bekint". Dat is eigenlijk een heerlijk
religieus-humanistisch levensplan van eerbied en waardering. Schoon
Middeleeuws is d e doorblik op de wereld der engelen die eveneens
deze „reverencie ende weerdigheid" beoefenen: „Deze mense is wel
gelijk den ingelen in den nedersten koor, ende is hare gezelle ende
behoort te haren kore; want de ingelen hebben reverencie ende weerdigheid te Gode ende te allen ingelen ende te allen mensen ...."
Tot hiertoe is Ruusbroec nog niet gegaan buiten de prachtig en
bondig verwoorde eerbiedsbeschrijving binnen de geschapen persoonlijkheid, maar met een lichte denkslag, van een denken in God, dat hem
even vanzelf ligt als ademen, ziet hij de eerbiedige mens als een gelijkenis van de Oorspronkelijke en Oneindige Eerbied, Godzelf in zijn
allereigenste Goddelijke aard of natuur:
„Deze mense is ook gelijk Gode na goddelijker nature ende ook na
menselijker nature. Want God, na goddel ij ker nature, heeft gehad
ende heeft ze verreverencie ende weerdigheid te menselijker nature
heven boven alle hemelen ende boven alle koren der ingelen". Ruus-
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broec schijnt hier dus vooral de eerbied van God voor de mens niet als
persoon, maar als natuur te beschouwen en het grote teken van die
eerbied in de verheffing van de mensheid door de menswording van de
Zoon boven alle engelen. Maar in verband met de vorige beschrijving
en door zijn denkrichting in heel dit werk en heel zijn oeuvre heeft hij
een vergezicht geopend op die Oneindige Eerbied die Godzelf is. En
nog eenmaal heeft hij heel duidelijk dit eerbiedsaspect van het Goddelijk leven laten vermoeden waar hij in de vijfde van zijn „Zeven Trappen in den graad der geestelijker minnen" de eer beschreef die God
aan zijn heilige Moeder Maria bewees:
„Wij zullen ook danken ende loven onzen lieven Here Jesum Christum met der weerdigheid Mariën zijner liever Moeder, die Hij verkoos
uit al der wereld zijn moeder te zijn; ende Hij geweerdigde dat zij Hem
ontving van den Heiligen Geest, droeg, ende ge-baarde zonder smette
ende zonder wee, moeder ende maagd. Ende Hij geweerdigde hare
edele borsten te zuigen. Die ingelen zongen Hem glorie in den hemel,
ende Hij weende bij zijner Moeder in der krebben. Zij aanbede Hem
ende zag Hem aan als haren God ende haren zone. Zij diende Hem
met groter weerdigheid, ende Hij hare weder, als een goed kind zijner
liever moeder. Zij mochte Hem bidden als haren Gode, ende gebieden
als haren zone. Zo groten wonder en ward nooit gezien. Marieën
edelheid van doogden ende van heiligen levene, die en mag men niet beschrijven noch vertellen. Zij es diep in ootmoedigheiden, hoge in reinigheiden, wijd ende breed in karitaten, lang in ontfarmhertigheiden allen
zondaren die haars begeren, want zij es moeder aller gratieën ende aller
genaden, ende zij es onze advocaat ende onze middelerse tussen ons
ende haren zone; ende Hij en mag hare niet ontzeggen dat zij begeert,
want zij es zijn moeder ende zit te zijner rechter zijden: koninginne met
Hem gekroond, vrouwe, ende machtig in hemel ende in eerde; boven
alle creaturen allerhoogst ende allernaast Hemzelven. Hieromme zelen
w ij Hem danken ende loven van der groter eren die Hij gedaan heeft
zijner moeder ende onzer aller, in menselijker naturen. Want ondank-

zaamheid doet verdrogen de fonteine der genaden Gods".
Zeer sterk trouwens is de Middeleeuwse ziel, niet alleen, maar toch
heel bizonder in de Nederlanden doordrongen geweest van het ethos
van adel en eer in de veredeling van Gods licht. Als het resultaat van
Gods eerbied, scheppende eerbied voor de mens, als natuurlijk en als
door genade en zoonschap verbovennatuurlij kt, wordt de ziel gedurig
„edel" genoemd, van een adel die ver en onvergelijkelijk uitstijgt boven
alle wereldse eer en adel. Tot in de zondaar toe beschrijft Ruusbroec op
aangrijpende wijze de natuurlijke adel van de weerbeelding en weer-
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tegenover hun omgeving of ten aanzien van waarlijk sterkere en superieure persoonlijkheden. Om zichzelven te affirmeren en enigermate
hun geestelijk bestaan te laten gewaar worden, voelen ze een soort
ressentimentsbehoefte om anderen te verkleinen, te dwingen en te ver.
drukken; om een rustig zelfbesef en sereen bewustzijn van eigen juiste
waarde, om een open en kinderlijk zelfaanvaarden en eerbied voor
andermans waarde, dit edele en vorstelijke en kalme wat hun ontbreekt
te vervangen door een krampachtig en kinderachtig opdrijven van
uiterlijk gezag, door een autoritair optreden dat kwalijk de angst verbergt om voorbijgezien en verwaarloosd te worden. Dit alles is eigen
aan de kleine mens. De echt-grote persoonlijkheid daarentegen is zo
rustig zelfzeker en in bezit van eigen evenwichtige rijkdom van geestelijk
gehalte en levenspeil dat ze heel rustig elk het zijne kan laten en gunnen. Zo diep leeft ze mee in de wereld der persoonlijkheden dat ze een
belangeloze aandrift gevoelt, een geestelijke lust tot erkenning van alle
markante persoonswaarde bij anderen, een scheppende wil om de persoonlijkheidsontwikkeling en ontvouwing bij anderen te bevorderen. Ze
verstaat de kunst om anderen de levenskansen te gunnen en zelf in een
bescheiden zwijgzaamheid, in een goedkeurende stilte zich terug te
trekken opdat andermans persoonlijkheid aan bod zou kunnen komen.
De waarlijk grote persoonlijkheid heeft iets van wat we in de stoffelijke
aardse wereld zien aan de kracht der zon. De zon is overal waar ze
stralend doordringen kan, stralend aanwezig, tronend en onweerstaanbaar aanwezig, maar deze stralende en overstralende aanwezigheid is
geen weg-stralende, maar een doorstralende, een, levenwekkende en
levensbevorderende aanwezigheid. Aldus de grote persoonlijkheid, die
daarmee blijk geeft van een wezenlijke en stille eerbied voor de persoonlijkheid die in anderen schuilt. Zo rustig en echt groot is ze dat ze
geen onedele behoefte gevoelt om anderen te verdringen en als ze eigen
inzicht of wil voorstaat, doet ze het omwille van een objectieve meerwaarde, niet omdat dit inzicht en deze wil de hare zijn. En indien in de
ervaarbare mensenwereld dit ideaal der echt-grote persoonlijkheid niet
geheel verwezenlijkt wordt, dan voelen we, door geestelijk besef en
geestelijke intuïtie, het als een tekort aan, wanneer de houding van een
grote historische persoonlijkheid geen mededinging, geen talent of
begaafdheid naast zich duldt. Integendeel als een nieuwe grootheid
beseffen we de houding van wie zich met begaafde en kranige medewerkers omringt. De diepere ontologische reden hiervan lijkt wel dat de
waarlijk krachtige zo machtig en rustig sterk is, dat er geen gevaar voor
bestaat dat hij ooit verdrongen geraakt. Zo kan hij onbedreigd aanmoedigen en voortstuwen.
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Wat nu reeds in de ervaarbare mensenwereld als een ideaalbeeld
verschijnt is nog veel meer waar voor de Goddelijke Persoonlijkheden.
Bij uitstek zijn Zij de bescheidenen, de zwijgzamen, de gunnenden, die
uit het besef van eigen Goddelijke volstrektheid al wat ze naar eigen
beeld schiepen als en tot persoonlijkheid ten volle erkennen en bevorderen in eigen wezen. Deze gesteltenis van een zwijgzame liefde die
wezensbevorderend werkt en er zich zorgvuldig voor hoedt te verkrachten of te verdringen, maar met een soort kunstenaarsbehoedzaamheid en schroom omkoestert en groeien doet, is juist wat we eerbied
kunnen noemen.
Vandaar is het ook geheel verkeerd de Almacht der Goddelijke
Persoonlijkheden als een dwingende overmacht voor te stellen. Hun
Almacht is niet allereerst een „overmacht" die als het ware naar
willekeu r schept of vernietigt; Hun Almacht is een „eerbiedsmacht".
De Oneindige Persoonlijkheden zijn een oneindige eerbied voor de
geschapen personen, juist omdat het tot de meest verfijnde volmaaktheid van de echte, diepe en machtige pérsoonlij kheid behoort een
volstrekte eerbied te koesteren voor de persoonlijkheid van anderen.
Die behoedzame eerbied komt schitterend tot uiting in de eerbiediging
van de geschapen vrijheid. Door te openbaren dat de mens door eigen
vrijheid zijn eigen eeuwig lot en verhouding tot de Eeuwige, Goddelijke
Persoonlijkheden mede in handen hield, openbaarden de Oneindig
Eerbiedigen Hun eerbied voor de geschapen persoon als vrijheid, als
zelfstandige en vrije persoonlijkheid. En zelfs de godgeleerden die met
de meeste beslistheid de verdediging op zich namen van wat we de
„overmacht" Gods, het eindelijk „gelijkhalen" van het eeuwig bestel
der Voorzienigheid en uitverkiezing kunnen noemen, stelden uiteindelijk, wanneer ze de geopenbaarde vrijheid van de geschapen geest in
hun deductie opnamen, de alles overwinnende Almacht toch altijd voor
als een eerbiedsmacht die de vrijheid geen geweld aandeed maar juist
in haar vrijzijn schiep en bevestigde.
In dien zin ook is de hel, de toestand der verdoeming van de
geschapen geest, niets anders dan de uiterste uitwerking van de Oneindige eerbied der Goddelijke Persoonlijkheden: de Zelfeerbied waardoor
het Hun een personalistische onmogelijkheid is Hun eerbiedsleven in
zijn intimiteit prijs te geven aan de eerbiedloze benadering van de in
zelfwil verstokte geest en tegelijk de volkomen eerbiediging van die
zelfstandige wil en vrijheid. Een eerbiediging die ons menselijk denken
wellicht bevreemdt omdat wij ons zo moeilijk indenken hoe oorspronkelijk en scheppend die Goddelijke eerbied is. Die eerbied schept de
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persoonlijkheid in haar vrijheid en kan dus niet anders dan die vrijheid
eerbiedigen, aangezien ze haar juist tot vrijheid maakt.
Zo wordt het ook aangrijpend, vooral in onze tijd, de tegenstelling te
zien tussen de geruisloze, zwijgzame eerbied der Goddelijke persoonlijkheden en de drieste luidruchtigheid, de menselijke lichtzinnigheid,
en soms moedwillige onbeschoftheid waarmee hele mensheidslagen
God vergeten, verwerpen, miskennen. En anderzijds ook hoe christen
mensen, die meer dan anderen en helderder dan anderen voorgelicht
over de Goddelijke eerbied en liefde, het zozeer verwaarlozen de
levende dragers, tekenen en uitwerkers te zijn, vooral op sociaal gebied,
van die Oneindige Eerbied die de Goddelijke Persoonlijkheden zijn
voor alle mensen, ook voor de schijnbaar onogelijkste en meest verworpen pariamensen.
Maar anderzijds ook maakt de groeiende bewustwording van de
eerbied aan de persoonlijkheid verschuldigd, aan de werkende en handwerkende standen, aan de cultuur- en volksgemeenschappen, het feit
van de Goddelijke eerbied tot een actueel en aangrijpend feit dat
eindelijk weer in onze tijd op een bizondere wijze een nieuwe, in opbouw zijnde beschaving van de geest bewust doordringen zal. Als een
van de grote sluitstenen en sluitgedachten van die beschaving zal het
besef staan dat God eerbied is, en eerbied voor de mens, voor alle
mensen.
De onderlinge eerbied der Goddelijke personen
Er is een nog hoger en heiliger, nog oorspronkelijker en dieper
eerbiedssfeer van de Godheid die we moeten beschouwen, de allereerste
en allergeheimzinnigste: de Oneindige eerbied die Vader, Zoon en
Geest voor Elkaar zijn. Tegenover het geschapene kunnen de Oneindige Persoonlijkheden een oneindigheid van eerbied zijn, maar deze
oneindigheid is er een van kracht, van eerbiedsmacht, geen oneindigheid die oprijst en als het ware afgedwongen wordt door de oneindige
eerbiedwaardigheid van het object. Iets van een geheel eerbiedsvol
maar werkelijk „zich gewaardigen", een verfijnde en edele condescendentia schuilt in die eerbied Gods voor het geschapene. De Eerbied der
Oneindige Persoonlijkheden is maar ten volle Oneindigheid en Absoluutheid van eerbied tegenover het oneindig eerbiedwaardige en eerbiedaf dwingende; oneindigheid van eerbied kan een oneindige Persoonlijkheid pas ten volle zijn tegenover Haars gelijke. De eerbied van
Vader, Zoon en Geest voor hun schepping en geschapen geesten, is
trouwens tegelijk een door-schouwende eerbied die zo groot is, omdat
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Zij Elkaars beeld in elke geschapen persoonlijkheid weer-beeldend en
weerspiegelend doorzien. Zij eerbiedigen allereerst nog Elkaar in die
eerbied voor Hun gemeenschappelijk kunstwerk, dat Zij schiepen in
eenheid van creatieve beslissing, in eenheid van verheffing tot bovennatuurlijk zoonschap. En aldus is alle eerbied van de hoge Drievuldigheid voor het geschapene en alle onderlinge eerbied van mensen en
heiligen voor elkaar een uitklinken van de opperste, geheimzinnige,
oorspronkelijke en allerheiligste Eerbied die de Goddelijke personen
voor Elkaar zijn. Hoe onzegbaar en diep is die eerbied van de Vader
voor zijn Zoon, van de Zoon voor de Vader, van Vader en Zoon voor
beider Geest en van de Heilige Geest van oneindige adel en verfijning
voor Zoon en Vader. En zoals de theologen soms, zonder hierin een
bewijs, doch alleen een suggestie te willen zien, redeneren over God als
liefde, zo zou men ook kunnen redeneren over God als eerbied: Go d
kan alleen volheid van liefde en ten volle liefde zijn tegenover een
evenwaardige Goddelijke persoonlijkheid, tegenover zijn Zoon die zijn
evenbeeld en gelijke is, zijn „evenwaardige condignus" naar het woor d
van de Middeleeuwse Drievuldigheidstheoloog Richard van Sint Victor. Zo kan men zeggen: de Vader kan alleen volstrektheid en volheid
van eerbied zijn tegenover een evenwaardige, even oneindige Eerbied
afdwingende Pe soonlijkheid. Het Rijk van de Eerbied, om volkomen
Eerbied te zijn, vraagt een onderlinge Eerbiedssfeer van Oneindige,
Goddelijke Persoonlijkheden. Deze alleen, Vader, Zoon en Geest alleen
zijn naar het woord van Dionysius de Karthuizer: overeerbiedwaardig.
In een prachtige tekst van zijn „De Fonte Lucis ac Semitis Vitae",
art. XI, heeft de Limburgse theoloog van de 15e eeuw, een van de
vruchtbaarste schrijvers der christenheid en de laatste der sereen
bespiegelende scholastieken, over de verhouding der Goddelijke Persoonlijkheden gesproken:
„Tot deze soort contemplatie behoort het nog te beschouwen hoe
overzalig en overgelukkig het Leven is dier hoge Drievuldigheid: hoe
deze oververerenswaardige, oververheven en overheilige Personen
elkaar doorstaren in een gans doorgrondend, zalig en eeuwig staren,
elkaar beminnen ook met een overvurige en onmetelijke liefde, elkaar
volkomen en overzalig behagen, en hoe in Hem heerst volkomen communie, overvreugdige mededeelzaamheid, en overheerlijke, eeuwige
gebondenheid". ( Het latijnse woord „consistentia" is moeilijk te vertalen) . Zeker behoort het tot deze soort beschouwing ook de schakering
van de Oneindige, mysterieuze Eerbied, het heilig en doorgrondend
zalig ontzag van de Goddelijke Personen voor en in Elkaar te leren
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Wellicht mogen we het begin van de Brief aan de Hebreën duiden
en beluisteren als het door- en uitklinken in de verheven taal van de
geïnspireerde schrijver van de oneindige eerbied, het Goddelijk ontzag
waarmee God, de Vader, de evenwaardige Godheid van de Zoon van
eeuwigheid bejegent, want „deze is de afstraling zijner Glorie en de
afdruk van zijn Wezen, en Hij draagt het heelal door het woord zijner
Macht; Hij heeft de reiniging van zonden bewerkt en toen Zich neergezet aan de rechterhand der Majesteit in den hoge. Even hoog staat
Hij boven de engelen, als de Naam die Hij ontving, voortreffelijker is
dan de hunne. Want tot wien der engelen heeft Hij ooit gezegd „Gij
zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt".
In die zin is het dan niet alleen een prachtige, maar een Goddelijke
vondst van de gewijde schrijver, uit te gaan van de eerbied zelf die de
Vader is voor zijn Zoon, de Enige, om de weifelenden en terugzienden
naar de of f erpraal van het oude verbond, wederom te doordringen met
die eerbied en dat ontzag voor Jesus, God met God, Enige Zoon en
Enige Hogepriester, een eerbied en ontzag die de weifelaars zo in de
Enige moet bedelven dat ze niet meer naar het oude, het voorbereidende omzien.
Met een beginsel dat de Kerkvaders veel gebruiken; zouden we aldus
eveneens de eerbiedbetuiging die de Zoon als mens aan zijn Vader
betoont kunnen zien als Menswording van de Goddelijke eerbied die
Hij als Goddelijke Persoonlijkheid voor de Vaderlijke Persoonlijkheid
is. „Christus, na menselijke nature, Hij hadde grote weerdigheid ende
reverencie tot zijnen Vader", schrijft Ruusbroec, en een oneindige
eerbied naar zijn Goddelijke natuur doorklinkend in zijn menselijke
eerbied, kan er worden bijgevoegd. En in dien zin lijkt ook wel Jesus'
woord te mogen worden opgevat: van de onderlinge kennis, die een
erkenning is, een ontzagvol en eerbiedig erkennen van Elkaars persoonlijkheid: „niemand kent (en erkent) de Zoon dan de Vader alleen;
en niemand kent (en erkent) de Vader dan de Zoon alleen, en hij aan
wien de Zoon het openbaren wil" ( Mat. 11 : 27) . Want het gaat hier
klaarblijkelijk om meer dan een louter begrippelijk kennen, maar om die
volheid van kennis die naar ons nuchter-heerlijk Nederlands woord een
„erkennen" insluit; want men kent maar ten volle wie men eerbiedigt
en liefheeft, wiens persoonswaarde en allereigenste persoonlijkheid en
eigenheid men waardeert en schattend weegt en overweegt, wiens persoonlijkheid men niet in achteloze koudheid voorbijziet, mis-kent. Het
miskennen is inderdaad ook naar de loutere kennis een missing, een
vergissing. Hoe rijk aan juistheid en eerbiedig vermoeden van het
Goddelijk geheim is echter dit religieus erkennen dat de . Zoon alleen
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openbaart, dat de Heilige Geest alleen suggereert, en waartoe niemand
komt tenzij de Vader hem aantrekke, omdat het de weerspiegeling is in
geschapen aanbidding van de ongeschapen eerbied die Vader, Zoon en
Geest voor elkaar zijn.
Deze opname in de onderlinge eerbied der Goddelijke Persoonlijkheden is de hoogste eerbied die Zij de mensen konden betuigen, met
zoveel eerbied, zoveel verwachtend van de mens, zoveel Goddelijke
erkenningskracht in hem inleggend, dat hij opgetild wordt om vermoedend en aanbiddend in te treden in dat Geheim en Rijk van de onderlinge Goddelijke eerbied zelf.

De nieuwe mens in de Sovjet-letterkunde
door J. LIEDMEIER

„Wij moeten het bewijzen, het moet aan de hele
wereld bewezen worden! En ik geloof dat jullie het
zullen bewijzen".
M. Gorky. '29

ieder, die iets afweet van de klassieke Russische letterkunde,
V OOR
moet de eerste kennismaking met de moderne Sovjet-romans een
ontgoocheling zijn. Waar is het verband met de diepzinnige scheppingen van Tolstoj en Dostojewsky, de weemoedige humor van Ts j echow,
de bekoorlijke idylle van Toergenjew, de satirische kracht van Gogol
en de klassieke eenvoud van Poesjkin? Nog verbijsterender wordt de
tegenstelling, als men de typen der helden met elkaar vergelijkt. De
auteurs van de vorige eeuw muntten altijd uit in de beschrijving van de
innerlijke wereld van de mens, zijn worsteling om goed en kwaad te
onderscheiden en te beleven, maar meestal voelden hun helden zich in
de realiteit niet goed op hun plaats. Ze behoorden tot de z.g. „overtollige mensen , omdat ze geen kans zagen hun hooggestemde idealen
in de realiteit te verwezenlijken. Sommigen vegeteerden voort in ,,daadloos dromen", anderen werden cynisch en verbitterd, maar allen
waren ongelukkig en onbevredigd. Dit was het, wat hen allen verbond:
dit ,,onbevredigd-zijn met de bestaande realiteit", dit is ook de verklaring van het verschijnsel, dat in de vorige eeuw elke nieuwe generatie intellectuelen zo hartstochtelijk worstelde om een oplossing te vinden
voor de grote levensproblemen. Ze waren telkens opnieuw vol vernieuwingsdrift en revolutionnair vuur, hetzij ze de theorieën van Marx
of Hegel aanhingen dan wel terugkeer tot een zuiverder beleefd orthodox christendom predikten: ze droomden allen van „een nieuwe mens"
en „een betere wereld", die het starre bureaucratische Tsarisme zou
vervangen. Dit idealisme werd soms duur betaald: wie tegen alles en
allen in volhield, werd bedreigd met verbanning naar Siberië, want de
politie van de Tsaar hield streng toezicht op dergelijke staatsgevaarlijke
vernieuwers. De „geheime clubs" bloeiden des te verwoeder onder de
prikkel van het gevaar, maar alles, wat daar besproken en verheerlijkt
werd, bleef: papier, literatuur, woorden, dromen ... .
Van deze oeroude tegenstelling tussen droom en daad, ideaal en
werkelijkheid bespeurt men nu ogenschijnlijk weinig meer. Zijn ideaal
en werkelijkheid in elkaar overgegaan, is men in Sovjet-Rusland wer''
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kelijk zo naïef te geloven, dat het aardse paradijs is hersteld? Dit is
natuurlijk onzin en wordt ook nergens door de letterkunde bevestigd.
In een dergelijke staat zouden ook geen romans meer geschreven kunnen worden, want een roman is altijd nog de uitbeelding van een strijd
op welk terrein dan ook ^--, maar in een ideaalstaat zou hoogstens
nog plaats kunnen zijn voor hymnen en cantaten.
Er zijn natuurlijk romans genoeg, die een dergelijke voorstelling
gaven en geven, maar men moet niet denken, dat de critiek deze werken toejuicht of ten voorbeeld stelt, of dat het publiek ze waardeert.
Ook nu wordt de realiteit nog onbevredigend geacht, maar er is een
brug geslagen, die ideaal en werkelijkheid verbindt: het geloof. Het
geloof, dat Rusland op weg is naar een „nieuwe wereld", dat het
communisme --- de partij .-- die schept en dat ieder, die daaraan meewerkt, niet nutteloos geleefd heeft. Er worden natuurlijk fouten gemaakt, er zijn mislukkingen te boeken, maar doet dit alles iets af aan
het zegevierende geloof, dat het ideaal eenmaal volledig zal worden
verwerkelijkt, dat in iedere nieuwe generatie steeds beter en zuiverder
het beeld van „de nieuwe mens" zich zal vertonen?
Er is dan ook geen letterkunde, die zo strijdbaar is, die de lezer
zozeer aanvalt en dwingt tot zelf critiek, tot stellingname in sociale,
politieke en economische verhoudingen, tot bezinning en verweer. Men
kan natuurlijk van vele boeken opmerken, dat ze alleen maar naïeve
propaganda bevatten en vol heimelijk genot de schrijver betrappen op
inconsequenties en tegenstrijdigheden in de schepping of ontwikkeling
van zijn helden. Men kan de fantasiewereld van de schrijver toetsen
aan realistische memoires of kronieken, die een heel ander beeld van
het Russische leven oproepen, maar daarmee is de eerste indruk niet
weggeredeneerd. Deze afweerpolitiek is n.l. niet afdoende, er blijft,
zeker bij de christen, een gevoel van onbehagen over, dat feitelijk de
basis vormt van al deze ergernis en verontwaardiging. Het is de ontdekking van een onmiskenbare verwantschap tussen christendom en
communisme, en de zekerheid, dat hier iets heel moois en kostbaars
werd misbruikt en op een vals doel gericht.
Heel scherp is dit geformuleerd door Mr J. C. Baak in zijn uitstekend
boek: „De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen
mensch" (pag. 180) ; '45:
„Het adembenemende verschijnsel, waarvoor de Rus ons heden ten
dage plaatst, is het optreden van een radicaal geloof. Dat dit geloof
niet het christelijk geloof was, maakt het verschijnsel des te benauwender. Want het is niet alleen radicaal, maar ook totalitair. En zozeer de
christen heeft te bidden voor een alomvattend geloof: een geloof, dat
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denzen; ook
ook in
in de huidige
merkba.
merkbaar.
Volgens de
de Marxistische
Marxistische dialectiek
dialectiek is
is de
de komst
komst van
van de
deheilstaat
heilstaat een
een
„de nieuwe mens"
mens" moet komen, als de
de gungun~
logische noodzakelijkheid:
noodzakelijkheid: "de
stige omstandigheden geschapen zijn,
zijn, -— en dit doel
doel heiligt
heiligt alle
alle middemidde~
len -,
en het
geloof
zietziet
reeds
in de
mensen-van-nu
dedevoorboden
len
en het
geloof
reeds
in de
mensen~van~nu
voorbodenvan
van
het toekomstig
het
toekomstig ideaal. Het
Het communisme
communisme moet
moet zegevieren
zegevieren —,
-, hieraan
hieraan
maar hij
hij kan hieraan medewerken
mag de communist
communist niet
niet twijfelen
twijfelen-----,
-, maar
medewerken
of niet,
niet, dit
dit isiszijn
zijn„vrijheid",
"vrijheid", de
demate,
mate,waarin
waarinhij
hijzijn
zijnpersoonlijkheid
persoonlijkheid
maakt aan de gemeenschap.
gemeenschap.
dienstbaar maakt
Hier stuiten we op
op een
een moeilijkheid
moeilijkheid in het systeem:
systeem: als
als alles
alles causaalcausaal~
verklaarbaar is, heeft de
materialistisch verklaarbaar
de mens
mens als
als„vrije
"vrijepersoonlijkheid"
persoonlijkheid"
geen plaats;
hij moet
moet immers,
immers, vroeger
vroeger ofoflater,
later,zijn
zijnindividualisme
individualisme
geen
plaats; hij
tot „gemeenschapsmens"
"gemeenschapsmens" worden. Maar
Maar toch
toch kan
kan de
de mens
mens
opgeven en tot
die noodzakelijke ontwikkeling
ontwikkeling tegenwerken
tegenwerkenofofbevorderen:
bevorderen:—9
- vandaar
vandaar
wordt
geen land
land als
als ininRusland
Ruslandzo'n
zo'nberoep
beroep gedaan
gedaan op
op de
wordt juist
juist in geen
scheppende
mens; op
elk terrein
terrein van
van het
het leven
levenzijn
zijn
scheppende activiteit
activiteit van
van de
de mens;
op elk
stand gekomen:
gekomen: de
de
sinds de revolutie
revolutie ontzaggelijke
ontzag gelijke veranderingen
veranderingen tot stand
herschepping
dorpen tot kolchosen
kolchosen of
offabriekscomplexen,
fabriekscomplexen, de
de
herscheppingvan
van dorpen
omschakeling van
van een achterlijk
land naar
omschakeling
achterlijk agrarisch
agrarisch land
naar een
een moderne
moderne
industrie~staat. Uit boeren
boeren werden
werden geschoolde
geschoolde arbeiders
arbeiders gekweekt,
gekweekt. uit
uit
industrie-staat.
steeds plaats
plaats in
in de
devele
vele
arbeiders
arbeiders ingenieurs
ingenieursen
en dit
dit proces
proces heeft
heeft nog
nog steeds
randstaten van de
de Sovjet-unie
Sovjet~unie met
methun
hunprimitieve
primitievebevolkingen.
bevolkingen. Hier
Hier
randstaten
en liefde
liefde voor
voor het
het
worden geestelijke energieën
energieën opgewekt,
opgewekt, geloof, hoop en
ideaal, zoals Maritain
Maritain zeide, die
die echter
echter niet
niet als
alszodanig
zodanigworden
wordenherher~
ideaal,
kend, of liever,
liever, ze
zeworden
wordenter
terdege
degegebruikt
gebruiktenengeëxploiteerd,
geëxploiteerd,maar
maar
kend,
nooit wordt hun
hun diepste
diepste wezen
wezen onthuld.
onthuld.
Men schrikt
schrikt er voor terug door te dringen
dringen in
in bepaalde
bepaalde lagen
lagen van
van de
de
menselijke
psyche,
omdat
kracht
menselijke psyche,
omdat
menmen
- en
en terecht
terecht -hun
hun
krachtvreest.
vreest.
Angst
dedood
dooden
enininverband
verbanddaarmee
daarmeetwijfel
twijfelaan
aande
dewaarheid
waarheidvan
van
Angst voor
voor de
de leer
leer over
over de
deheilstaat
heilstaat en
endede„nieuwe
"nieuwemens"
mens"moeten
moetenbezworen
bezworen
te diepzinnige
diepzinnige speculaties
speculaties over
over de
detoekomst
toekomsten
en
worden; evenzo zijn
zijn al te
worden;
uit den
den boze.
boze. Alleen
Alleen de
dewetenschap
wetenschapheeft
heefthier
hierrecht
rechtvan
van
de eindfase uit
spreken.
spreken. Het gaat
gaat allereerst
allereerst om
om de
dehuidige
huidigewerkelijkheid
werkelijkheid en
en om
om die
die
de materiële
materiële situatie van het
het ogenblik
ogenblik
omstandigheden te scheppen, die de
verbeteren kunnen.
kunnen.
Zo
Zo moet
moet de
de mens
mens vernieuwd
vernieuwdworden:
worden: liefst
liefstdoordat
doordathij
hijzich
zichvrijwillig
vrijwillig
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overgeeft: zo hij
hij echter weerstreeft, wordt
wordt hij
hij van
van buiten
buiten af
af gedwongen
gedwongen
geperst in
in het
het systeem.
systeem. Daarom
Daarom spreekt
spreekt men
men
denken en geperst
tot collectief denken
nieuwe mens,
mens, alsof
alsofdit
dit in
ook zo gemakkelijk
gemakkelijk over de schepping van die nieuwe
een handomdraai gebeurd is! In een artikel
artikel over
over de
de prachtige
prachtige resultaten
resultaten
revolutie wordt b.v.
b.v. het
het volgende
volgendegezegd:
gezegd:
van de revolutie
"Het
socialisme heeft de
de nieuwe
nieuwemens
mensgeschapen.
geschapen.De
Deomvangrijke,
omvangrijke,
„Het socialisme
jaardoor
doorde
departij
partij van
van
systematische, opvoedende
opvoedende arbeid,
arbeid, gedurende
gedurende32
32jaar
Lenin en Stalin verricht, heeft vrucht gedragen. Een
Eenvrije
vrije mens,
mens, die
dieniet
niet
slavernij of exploitatie kent, die
die vervuld
vervuld is
is van
van vadervader~
kluisters van slavernij
de kluisters
scheppingskracht, die in de
de arbeid
arbeid zijn
zijn heilige
heilige plicht
plicht ziet
ziet
landsliefde en scheppingskracht,
ten
opzichte van
het volk,
volk, die
die doordrongen
doordrongen is
van de
de geest
geest van
van het
het
ten opzichte
van het
is van
vande
devooruitstrevende
vooruitstrevendeSovjetSovjet~
collectieve bewustzijn,
bewustzijn, zo is het
het beeld
beeld van
burger. En het
het isis de
degrootste
grootsteverdienste
verdienstevan
vandedecommunistische
communistischepartij,
partij,
burger.
dat zij in
in zo'n
zo'n korte,
korte, historische
historische tijdsruimte
tijdsruimte de
de geestelijke
geestelijkevernieuwing
vernieuwing
een tweehonderd-millioenen-volk
tweehonderd~millioenen~volk tot
tot stand
stand bracht,
bracht, zijn
zijn morele
morele en
en
van een
politieke eenheid veilig stelde
stelde en
ensamenbracht
samenbracht in
in een
eenmachtige
machtigevolkerenvolkeren~
familie,
door de
de vurige
vurigeideeën
ideeënvan
vanhet
hetcommunisme"
communisme"( „Literar
("Litera~
familie, bezield door
toernajaa Gazjeta"
November '49)
'49)..
toernaj
Gazjeta" van
van 5 November
Over
de krachten,
krachten, tegengesteld
tegengesteld aan
aan het
hetcommunistisch
communistisch ideaal,
ideaal, die
die
Over de
toch
in de
de mens
mens huizen:
huizen: aangeboren
aangeboren egoïsme
egoïsme en
en een
eenreligieuze
religieuze
toch ook in
dan ook
ook liefst
liefst zo
zo
drang,
collectief geluk
geluk uitgaat,
uitgaat, wordt dan
drang, die
die boven het collectief
concentratie~kampen zijn
zijn het bewijs
bewijs van
van hun
hun
min
min mogelijk
mogelijk gerept.
gerept. De concentratie-kampen
bestaan, maar
maar hierover leest men
men in
in geen
geenenkele
enkeleroman.
roman.

II
11
Het spreekt
dat we van
Het
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
van deze
deze officiële
officiële theorie
theorie over
over „de
"de
mens" moeten
moeten uitgaan bij
bij de beoordeling
beoordeling van de
de Sovjet-letterSovjet~letter~
nieuwe mens"
kunde.
ook gebonden
gebonden isis aan
aaneen
eenpatroon
patroonen
eneen
eenprogram,
program,
kunde. Hoezeer ze ook
erisiseen
eenvoortdurende
voortdurendestrijd
strijd gaande
gaande
ze is zeker niet stabiel, integendeel,
integendeel, er
tussen
uitbeelding van de
de mens,
mens, zoals
zoals hij
hij zich
zich voordoet,
voordoet, in
in alal zijn
zijn
tussen de uitbeelding
beperktheid, en de communistische held, die de partij eist en waarvanbeprkthid,ncomusheld,ipartjsenwv
het
hart zo
zo gaarne
gaarne droomt.
droomt. Van
Van een
eeneigenlijke
eigenlijke Sovjet-letterSovjet~letter~
het gelovige hart
kunde kan
kan men
men pas spreken
spreken na '32.
'32. Tot
Tot die
dietijd
tijd hebben
hebben twee
tweegroepen
groepen
niet~proletarische schrijvers,
schrijvers, de
dez.g.
z.g.„meelopers",
"meelopers",
elkaar
elkaar bestreden:
bestreden: de niet-proletarische
de Revolutie
Revolutie publiceerden
publiceerden en beïnvloed
beïnvloed waren
waren door
door de
de
die reeds voor de
Westerse
stijlexperimenten,
en
de
onverdachte
communisten,
die
aan
Westerse stijlexperimenten, de onverdachte communisten, die aan
de kunst slechts propagandistische
propagandistische waarde toekenden en
en de
de mens
mens uituit~
sluitend
beschouwden als
producent voor
voor de
degemeenschap.
gemeenschap. Het
Het is
is
sluitend beschouwden
als producent
vooral Maxim
Maxim Gorky
Gorky geweest, die
die dit
dit extreme
extreme partij-standpunt
partij~standpunt heeft
heeft
vooral
verzacht. Onder zijn leiding kwam dan ook de Schrijversbond tot stand, verzacht.OndijlgkwamnodeSchrijvsbtoand,
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die alle auteurs, ook de niet-partij-leden, verenigde. Tegelijk kwamen
ook de proletarische schrijvers tot de erkenning, dat ze tot nu toe te
weinig aandacht besteed hadden aan de zuiver literaire kanten van hun
romans en dat enthousiasme alleen nog geen letterkunde voortbrengt.
Op het ogenblik is de kloof tussen beide partijen practisch verdwenen,
ook al is er nog een duidelijk stijl- en niveau-verschil te constateren
tussen de oudere, vóór-revolutionnaire en de jongere generatie.
Doel en werkwijze van de Sovjet-letterkunde is nauwkeurig bepaald.
De schrijver is „leraar van het leven en opvoeder van het volk" en hij
gebruikt als methode het „socialistisch realisme", d.w.z. „de kunst om
het leven in zijn ontwikkeling te laten zien, om reeds in de huidige
werkelijkheid de zaden van de toekomst te zien en te tonen".
Beter dan de theorie licht de praktijk ons in over de waarde, die deze
formules voor de schrijver hebben.
Als opvoeder van het volk draagt hij een grote verantwoordelijkheid,
want door zijn voorstelling-van-de-realiteit beïnvloedt hij de lezer en
bepaalt hij zelfs diens gedrag. Wat heiligenlevens kunnen zijn voor de
vrome christen, zijn de heldenromans voor de Sovjet-jeugd. In het
dagboek van een jonge komsomolka: jewgenia Roednjowa, geboren in
1920 en gestorven bij een luchtgevecht in 1944, „Heldin van de SovjetUnie", lezen we het volgende: (Nowy Mir 1948 — Oct.)
„13 januari 1938. Ik bestudeer: „Hoe het staal gesmeed werd" van
N. Ostrowsky. Dit is een belangrijk citaat:
„Het allerkostbaarste, wat de mens bezit, dat is zijn leven. Het wordt
hem slechts eenmaal gegeven, en hij moet het zo beleven, dat het hem
niet pijnlijk te moede is bij de gedachte aan de doelloos doorgebrachte
jaren, dat hij geen schaamte voelt om wille van een ellendig en kleingeestig verleden, en dat hij, bij zijn dood, kan zeggen: mijn hele leven
en al mijn krachten heb ik gegeven aan het allermooiste in het leven, de
strijd om de bevrijding van de mensheid. En je moet je haasten om te
leven. Want een stomme ziekte of een of ander tragisch toeval kan er
een eind aan maken".
En ook: „Weet te leven, ook dan wanneer het leven ondragelijk
wordt. Maak je leven nuttig".
Zij concludeert vol enthousiasme: „Waarom acht Ostrowsky de
mensen? Hij acht de mens „om zijn dapperheid, om zijn grenzenloos
uithoudingsvermogen, om dat type mens, dat ellende kan verdragen,
zonder het aan allen en iedereen te tonen. Ik ben voor dat type revolutionnair, voor wie het persoonlijke niets betekent in vergelijking met het
algemene". „Ik ook".
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De waarheid van dit hartgrondige: „ik ook" heeft deze jonge vrouw
met haar dood bewezen.
Het feit, dat uitsluitend de opvoedende waarde van de kunst erkend
wordt, heeft natuurlijk ook grote nadelen. De schrijver staat volstrekt
niet boven het publiek, hij weet niets meer dan zijn lezers, want de
theorie is hun aller bezit, hij heeft alleen de gave om de praktijk van het
Sovjet-leven uit te beelden. Er wordt dan ook nauwlettend acht op
gegeven, niet alleen door de critici, maar ook door de lezers, of hij zijn
mede-burgers op de juiste wijze, d.i. volgens de Sovjet-moraal voorstelt
en uitbeeldt. Kenmerkend is b.v. de discussie — een van de vele — die
gevoerd werd naar aanleiding van de niewste roman van Anna Kopt
j aewaj a: „Iwan Iwanowitsj" 1 ) . Hier werd de geschiedenis verteld van
een vrouw, die van haar man --- een zeer edel mens wegliep om zich
een eigen carrière te scheppen als journaliste. Algemeen werd de
schrijfster aangevallen, omdat zij het brandende probleem van het
Sovjet-huwelijk niet „op de juiste wijze" oploste: de vrouw Olga is n.l.
te sympathiek voorgesteld. Weliswaar was het haar man niet gelukt
haar te interesseren voor zijn arbeid, maar deze fout was toch herstelbaar en had zeker niet op echtscheiding mogen uitlopen: nu ze toch van
haar man wegloopt, deugt ze niet en moet dus ook door de schrijfster
als zodanig aan de kaak gesteld worden.
De schrijver Fadj ej ew, van wie ik hierboven de definities aanhaalde
over doel en werkwijze van de Sovjet-letterkunde concludeert dan ook
terecht:
„In deze betekenis heft socialistisch realisme de tegenstelling op, die
er in de oude literatuur bestond tussen romantiek en realisme" 2 ) .
Inderdaad, deze tegenstelling wordt opgeheven, wanneer alle strevingen van de mens, die buiten de Sovjet-moraal liggen, ofwel genegeerd worden, ofwel genivelleerd, ofwel zo vereenvoudigd, dat er
practisch geen botsingen meer mogelijk zijn!
Het eerste, wat de Westerse lezer opvalt bij de lectuur van Sovjetromans is dan ook een zekere naïeveteit, die een onmiskenbare
parallel vertoont met sommige heiligenlevens! Precies, zoals de brave
jongens, die zonder meer „edel" handelen en zonder moeite de zwaarste
offers brengen, zo komen ons ook de vele model-communisten voor. Ze
strijden en sterven voor het heil van de gemeenschap, alsof ze nooit
enig verlangen naar persoonlijk geluk, naar normale bevrediging van
hun wensen gekend hebben. Ze kunnen door niets ter wereld geremd
of ontgoocheld worden: als helden zijn ze geboren, als helden zullen ze
1)
2)

Literatoernaja Gazjeta 29 Oct. 1949.
Literatoernaja Gazjeta 2 Maart 1949.
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sterven. De innerlijke strijd, die een dergelijke heldhaftige levenshouding eist, wordt verzwegen, of liever, wordt schijnbaar afgedwongen door de omstandigheden. Zo valt het accent veel meer op de
uiterlijke successen, die de held behaalt, dan op de ontwikkeling van
zijn persoonlijkheid. Vandaar ook, dat in alle perioden van de Russische letterkunde helden „onder zware druk" bij oorlog of bij pioniersarbeid
het meest in trek zijn en het meest overtuigend!
Overigens heeft elk tijdvak een eigen „held", want elke periode
vraagt om een bepaald soort „nieuwe mens" en de productie regelt zich
hier vanzelfsprekend naar de behoefte.
Gedurende de jaren '32-'39 was Rusland geheel in beslag genomen
door een koortsachtige activiteit om het land communistisch te herscheppen in het tempo der vijf-jaren-plannen. De eigenlijke „held" was
toen de arbeid, de mens bleef slechts een schema van de „ingenieur" of
de „fabrieksdirecteur", of de „partij-commissaris".
Voor velen bood alleen de historische roman de mogelijkheid om aan
dit enge kader te ontsnappen. Bekend zijn de romans van Aleksej
Tolstoj: „Peter de Grote", van Tynjanow: „Kjoechlja" en van Olga
Forsj, o.a.: „Gekleed in steen".
Aanvankelijk stonden deze auteurs nog aarzelend tegenover hun
stof: ze kozen bij voorkeur helden uit de burgeroorlog (Sjolochow: De
stille Don) of rebellen in hun actie tegen onrecht en onderdrukking als
voorlopers van de Grote Revolutie. Maar langzamerhand brak een
andere opvatting zich baan: men kreeg meer oog voor de veelvormigheid van het historisch verleden. juist van hogerhand werd deze richting sterk bevorderd bij het groeien van de Sovjet-macht. Het nationale
bewustzijn werd aangekweekt, de „grote voorouders" werden in ere
hersteld. Er groeide ook steeds meer besef voor de waarde van de
klassieke auteurs. Het honderdjarig eeuwfeest van Poesjkin in 1937
werd met grote luister gevierd. Er verschenen nieuwe uitgaven van hun
werken, er werden daarnaast ook buitenlandse meesters vertaald,
vooral die klassieken, die nog geen gevaarlijke individualistische gespletenheid vertonen, zoals Shakespeare, Balzac, Dickens, Thackeray.
De literatuur-wetenschap kreeg tot taak hun werken marxistisch te
interpreteren, maar met dat al kwam er toch veel meer begrip voor de
rijkdom en de mogelijkheden van de menselijke persoonlijkheid. De
dorheid van de eigen letterkunde werd steeds openlijker toegegeven:
steeds dringender eiste men „mensen van vlees en bloed!"
Deze ontwikkeling werd sterk bevorderd door de laatste „vaderlandse oorlog". Hier ging de strijd niet meer om de opbouw van een verafliggende heilstaat, maar om het vaderland, dat in nood verkeerde.
,
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de vijand
vijand niet
niet meer
meer de
de niet-communistisch-denkende
niet~communistisch~denkende landland~
Hier was de
genoot, maar de wrede Duitse aanvaller.
aanvaller. Geen
Geen wonder
wonder dan
dan ook,
ook, dat
dat de
de
oorlogsromans
wassen beelden
beelden meer
meer tonen,
tonen, maar
maar levende
levende mensen:
mensen:
oorlogsromans geen wassen
hun leed, hun pijn, hun verbeten worsteling
worsteling zijn
zijn ons
ons begrijpelijk.
begrijpelijk. Allerlei
Allerlei
elementaire
angst, hebben
hebben
elementaire menselijke
menselijke hartstochten:
hartstochten: liefde,
liefde, haat, woede, angst,
hier
geleverd en
en aan
aan het
hetstarre
starremasker
masker van
van „de
"denieuwe
nieuwemens"
mens"
hier de stof geleverd
een eigen,
eigen, persoonlijke
persoonlijke uitdrukking
uitdrukking gegeven. Het
Het oorlogsprobleem
oorlogsprobleem zelf
zelf
de Duitsers
Duitserszijn
zijnzonder
zondermeer
meerde
deincarnatie
incarnatie
wordt sterk vereenvoudigd: de
van het kwade, Rusland
Rusland speelt
speelt daarentegen
daarentegen de
deedele
edelerol
rolvan
vanverdrukte
verdrukte
onschuld:
bezinning over de oorzaken
oorzaken van
van al
al deze
dezeellende
ellende
onschuld: een diepere bezinning
kan
ook bij
bij een
eendergelijke
dergelijke fanatieke
fanatieke overtuiging
overtuigingniet
nietdoorbreken.
doorbreken.
kan dan ook
dUidelijk komt
komt dit tot
tot uiting
uiting bij
bij de
deromans
romans van
vanIlja
IljaEhrenboerg.
Ehrenboerg.
Heel duidelijk
Hij behoort
behoort tot de oudere schrijvers,
schrijvers, hij
1921 in SovjetSovjet~
Hij
hij keerde
keerde pas
pas na
na 1921
Rusland terug.
terug. Sindsdien
Sindsdien heeft
heeft hij
hij heel
heel veel
veelgepubliceerd,
gepubliceerd, maar
maar zijn
zijn
Rusland
dan dat
dat ze
zewerkewerkeboeken verblinden meer door hun virtuoze vondsten dan
lijk ontroeren.
oorlog kwam
kwam hij
hij tot zijn
zijn volle
volle recht
recht als
als pamflet
pamflet~
lijk
ontroeren. In
In de
de oorlog
schrijver:
Duitsers in
in
schrijver: hij
hijschreef
schreef regelmatig
regelmatig zijn
zijn felle
felle artikelen
artikelen tegen de Duitsers
de soldatenkrant
soldatenkrant Znamja
Znamja ((Het
Vaandel),, en
en deze
dezehaat-campagne
haat~campagne
Het Vaandel)
("agitka")
werd welbewust
welbewust ingeschakeld
ingeschakeld als
als middel
middel om
om de
de soldaten
soldaten tot
tot
(,,agitka") werd
grotere prestaties op te voeren.
voeren. De
Decatastrofe
catastrofeininFrankrijk
Frankrijkvan
van'40
'40heeft
heeft
hij
beschreven in
in zijn
zijn beide
beideoorlogsromans:
oorlogsromans:
hij persoonlijk
persoonlijk meegemaakt
meegemaakt en beschreven
"De
val van
van Parijs"
Parijs" en
en „De
"Destorm"
storm"(Stalinprijs
(Stalinprijs'48)
'48).
Ehrenboergbebe~
„De val
. Ehrenboerg
de schrij
schrijfftechniek
geeft een
een corncom~
heerst de
techniekvolkomen:
volkomen; zijn
zijn laatste
laatste roman geeft
pleet
in alle
alle vormen
vormen en aan
aan alle
alle fronten,
fronten, zowel
zowel in
in
pleet beeld
beeld van
van de oorlog in
Frankrijk,
Rusland. De
De Duitsers
Duitsers komen
komen er
erheel
heel
Frankrijk,inin Duitsland
Duitsland als
als in
in Rusland.
slecht
af. de
de Fransen
Fransen hebben,
hebben, zelfs
zelfsininhun
hundecadentie,
decadentie.kennelijk
kennelijk zijn
zijn
slecht af,
sympathie, maar de Russen en de Franse
Franse communisten
communisten winnen het
het van
vansympathie,rdRusn
allen door
door hun
hunofofferbereidheid
en heldenmoed.
heldenmoed.
f erbereidheid en
Simonow: "Dagen
„Dagen en nachOok in de oorlogsroman
oorlogsroman van Konstantin
Konstantin Simonow:
nachten in
in Stalingrad"
Stalingrad" (1944)
(1944) valt
valttemidden
temidden van
vaneen
eenverbeten
verbetenstrijd
strijd de
de
ten
volle
nadruk op een
een liefdes-idylle.
liefdes~idylle. Simonow
Simonow is een
een zeer
zeer begaafd
begaafd en
en
volle nadruk
veelzijdig publicist.
publicist. Als
Als oorlogscorrespondent
oorlogscorrespondent doorreisde
doorreisde hij
hij heel
heelRusRus~
veelzijdig
land:
hij is een typisch
typisch vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van de
de jongere
jongeregeneratie
generatieen
en
land; hij
ook als
als dichter
dichter en
enschrijver
schrijvervan
vantoneelstukken
toneelstukkennaam
naamgemaakt.
gemaakt.
heeft zich ook
figuren uit
uit zijn
zijn roman
roman zijn
zijn eenvoudig,
eenvoudig. maar
maar zeer
zeer natuurlijk
natuurlijk getygety~
De figuren
peerd: men
gedachten en
en verwachtingen
verwachtingen
peerd;
men voelt
voelt dat Simonow zijn eigen gedachten
op hen heeft overgebracht.
overgebracht. Ze
Zezijn
zijn bang
bang voor
voor de
dedood,
dood.ook
ookalalerkennen
erkennen
ze hun
hun plicht
plicht tegenover
tegenover het vaderland:
vaderland: ze
zo graag
graag heel
heel
ze zouden
zouden nog
nog zo
ze hebben
hebben nog
nog vele
veleillusies;
illusies: maar
maar ze
ze
veel meemaken
meemaken in
in hun
hun leven, want ze
hebben geen tijd
tijd gehad om zich
zich al
al te
tezeer
zeerinindromen
dromenteteverliezen:
verliezen:het
het
hebben
vijfjarenplannen heeft
volkomen opgeëist. En ook
ook nu
nu
werk aan de vijfjarenplannen
heeft hen volkomen
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dat de
de oorlog
oorlog eerst
eerst gewonnen
gewonnen moet
moet zijn,
zijn, voor
voor ze
zeaan
aaneen
een
weten ze, dat
persoonlijk leven mogen of
of kunnen
kunnen denken.
denken.
persoonlijk
In de roman
van Wassily
roman van
Wassily Azjajew
Azjajew „Ver
IJVervan
vanMoskou"
Moskou"(Stalinprijs
(Stalinprijs
wordtons
onsverteld,
verteld,hoe
hoeininSiberië
Siberiëonder
onderzeer
zeermoeilijke
moeilijkeomstandige
omstandig~
1949) wordt
en in
in record-tempo
record~tempo een
eenpijpleiding
pijpleiding voor
VOO!petroleum
petroleum werd
werdaange
aange~
heden en
legd: een zeer
zeer belangrijke
belangrijke prestatie
oorlog. De
De jonge
jonge
legd:
prestatie in
in de afgelopen oorlog.
envan
vanzijn
zijn
Kowsjow isis kennelijk
kennelijk de
de lieveling
lievelingvan
vande
deschrijver
schrijveren
ingenieur Kowsjow
omgeving, want behalve
behalve een
een knap
knap vakman
vakman is hij
hij tevens
tevens een
eenzo
zowarmwarm~
omgeving,
voelend en
en hartelijk
hartelijk mens,
mens, dat
dat ieder
ieder tot
tothem
hemwordt
wordtaangetrokken.
aangetrokken.
voelend
geven zelfs
zelfswerkschuwe
werkschuweelementen
elementenhun
hun"
Onder zijn bezielende leiding geven
een jaloerse
jaloerse collega,
collega,een
eenoudere
oudereingenieur,
ingenieur,die
dieaanvankelijk
aanvankelijk
verzet op en een
vijandig stond tegenover
tegenover het
hetplan
planwordt
wordtdoor
doorzijn
zijnvoorbeeld
voorbeeldbekeerd.
bekeerd.
vijandig
schreven. De
Het verhaal
verhaal is
vlot en
en met
met veel
veel kennis
kennis van
van zaken
zaken be
beschreven.
De
Het
is vlot
volgende uitlating
uitlating van
vande
deschrijver
schrijverisiskarakteristiek
karakteristiekvoor
voorzijn
zijnkinderlijk
kinderlijk
volgende
geloof en
en voor
voor de
de geest
geestvan
vanhet
hetboek:
boek:
„Het is
"Het
is zo
zo gezond,
gezond, dat
datbij
bijons
onsalles
allesmeewerkt
meewerkt om
omeen
eenmens
menszijn
zijn
leven te
te laten
latenvinden.
vinden.Ergens
ErgensininAmerika
Amerikabijvoorbeeld
bijvoorbeeldzal
zal
plaats in het leven
iemand, die
gestruikeld is,
die in
in zijn
zijn vak
vakeen
eennederlaag
nederlaaggeleden
geleden
iemand,
die gestruikeld
is, of die
heeft, geen
geen steun
steun vinden,
vinden,hij
hijzal
zalonvermijdelijk
onvermijdelijk naar
naar de
dekelder
keldergaan.
gaan.
Daar zijn de
de mensen
mensen voor
voorelkaar
elkaarmededingers
mededingersinindedestrijd
strijdom
omrijkdom
rijkdom
een stuk
stuk brood.
brood.Maar
Maarbijbijons
onsheeft
heeftzelfs
zelfsdedeoorlog
oorlog
- denk
denk je
je
of om
om een
eens in: de oorlog! - een soort weldadige invloed op de mensen, hunensi:dorlg!— twedainvlopmes,hun
karakter
door gevormd
gevormd en
en veredeld".
veredeld".
karakter wordt
wordt er snel door
De geschiedenis
geschiedenis wordt
wordt met
met liefdes-intriges
liefdes~intriges verlevendigd en
en bekroond
bekroond
met een stralend
stralend happy-end.
happy~end.
Veel
stroever is
is de
de roman
roman van
van Semjon
Semjon Babajewsky:
Babajewsky: „De
"Dedrager
drager van
van
Veel stroever
de gouden ster"
ster" (Stalinprijs
(Stalinprijs 1949)
1949).. Een jonge
jonge boer,
boer, die
die in
in de
deoorlog
oorlog
met
gouden ster
ster isis onderscheiden,
onderscheiden, keert
keert huiswaarts
huiswaarts en
en toont
toont zijn
zijn
met de gouden
organisatie~talent
begaafdheid
in vredestijd,
vredestijd, doordat
doordat hij
hij alalzijn
zijnorganisatie-talent
begaafdheid ook
ook in
aanwendt om
om zijn
aanwendt
zijn streek
streek tot
tot grotere
grotere bloei
bloei en
enwelvaart
welvaarttetebrengen.
brengen.
Over het landleven
landleven wordt
wordt heel
heel breedsprakig
breedsprakig en
en genoegelijk
genoegelijkverteld:
verteld: het
het
boek is lang niet zo knap in elkaar gezet als de
de roman
roman van Azjajew, de
de
Het
beantwoordt
echter
personen zijn
veel
minder
uit
de
verf
gekomen.
zijn
minder uit
Het beantwoordt echter
na de
deoorlog
oorlogaan
aande
deromanschrijver
romanschrijver worden
worden
volkomen aan de eisen, die
die na
gesteld,
de uitbeelding
uitbeelding van levensblije
levensblije „helden
"helden van de
de arbeid"
arbeid" in
in
gesteld, n.l. de
-j arenplan.
aansluiting aan het nieuwe vijf
vijf~jarenplan.
Op veel
veel hoger
hoger plan
plan staat
staatde
deroman-cyclus
roman~cyclus van
vanKonstantin
Konstantin Fedin:
Fedin:
„Eerste vreugden"
"Eerste
vreugden" en „Een
"Een ongewone
ongewonezomer"
zomer"(Stalinprijs
(Stalinprijs '49)
'49):: het
het
trilogie is nog niet
niet verschenen.
verschenen. Fedin
Fedin behoort
behoort tot
tot
derde
derde deel
deel van
van deze trilogie
de
oudere generatie:
generatie: tijdens
tijdens de eerste
eerste wereldoorlog
wereldoorlog verbleef
verbleef hij
hij als
als
de oudere
bij zijn
zijn terugkeer vond hij een geheel
geheel
krijgsgevangene
krijgsgevangene in
in Duitsland en bij
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nieuw Rusland.
Rusland. Sporen van
van die
die strijd
strijd tussen
tussen de
deoude
oude„individualisti"individualisti~
nieuw
sche" mens en de
de „zuivere
"zuivere communist"
communist" vindt men in al
al zijn
zijn werken. En
En
ook al belijdt de auteur nog zo
zo vurig
vurig zijn
zijn geloof
geloof in
in de
denieuwe
nieuweprincipen,
principen,
die mensen,
mensen, die
die
hij
blijft toch altijd
altijd uitmunten
uitmunten in de
de beschrijving
beschrijving van die
hij blijft
nog niet volledig
volledig de
de oude
oudeAdam
Adamoverwonnen
overwonnenhebben.
hebben.
Fedin is een
een meester
meester in
inzijn
zijnvak:
vak:zijn
zijncompositie
compositieisisweloverwogen,
weloverwoge,n,
zijn
overladen stijl
stijl is
is veel
veel bondiger
bondiger geworden
geworden en
enkomt
komt
zijn vroeger
vroeger nog
nog al overladen
nabij. In beide boeken wordt een
een stuk
stuk geschiedenis
geschiedenis
vaak het aphorisme nabij.
spelen in
in Saratow,
Saratow, deels
deels voor,
voor, deels
deels na
nadede.October.October~
gegeven; zij
gegeven;
zij spelen
Revolutie. Er verschijnen
verschijnen een groot aantal
aantal mensen
mensen ten
ten tonele,
tonele, uit
uitalle
alle
Revolutie.
lagen van de
de bevolking,
bevolking, en
en stuk
stuk voor
voor stuk
stuk uitstekend
uitstekend uitgebeeld.
uitgebeeld. De
De
partij~leden, die bij de
de ontdekking
ontdekking van
van hun
hunondergrondse
ondergrondse
heldhaftige partij-leden,
naar Siberië
Siberië worden gedeporteerd
gedeporteerd en na
na de
derevolutie
revolutieaan
aan
organisatie
organisatie naar
het hoofd
hoofd van
van het
hetstadsbestuur
stadsbestuurstaan,
staan,blijven
blijventamelijk
tamelijkschematisch;
schematisch; de
de
twee „burgerlijke"
"burgerlijke" kunstenaars
V oor~
kunstenaars zijn
zijn daarentegen raak getypeerd. VoorschrijverPastoechow
Pastoechow--een
laflaf
enen
ijdel
al de schrijver
een
ijdelmens
mens—--isiszozohaarscherp
haarscherp
men in hem
hem min
min of
of meer
meer een
een zelf-projectie
zelf~projectie van
van de
de auteur
auteur
ontleed,
ontleed, dat men
hij zich
zich alalschrijvende
schrijvendebevrijdt.
bevrijdt. Prachtig
Prachtig is
de
vermoedt, waarvan
vermoedt,
waarvan hij
is de
schildering
innerlijke ontreddering
van Tolstoj.
Tolstoj.
schildering van
van zijn innerlijke
ontreddering bij
bij de
de dood van
af aan
aandeze
dezestrijdbare
strijdbare figuur
figuur en
en beseft
beseft zijn
zijn
Pastoechow meet zich zelf af
eigen halfslachtigheid. Na de revolutie weigert hij eerst te kiezen,eignhalfsctd.Nervoluiwgthjsekzn,
wordt dan door
door de
de omstandigheden
omstandigheden min of meer
meer gedwongen
gedwongen naar
naar de
de
wordt
overwinnende Bolsjewieken
Bolsjewieken over te
te lopen
lopen en
entracht
trachtdan
dan
zijde van
zijde
van de overwinnende
zijn keuze
keuze nog te motiveren
zijn
motiveren als „vrije
"vrije beslissing". Wanneer
Wanneer zijn
zijn vrouw
vrouw
de geschiedenis
geschiedenis de
de mensen
mensen beheerst
beheerst en dat
dat we
we dus
dus met
met haar
haar
zegt, dat de
moeten
meegaan, als we
we niet
niet omver
omver gelopen
gelopenwillen
willenworden,
worden,antwoordt
antwoordt
moeten meegaan,
Pastoechow:
"Daar
eenmaal de keuze
keuze van mij
mij afhangt,
afhangt, betekent
betekent het,
het, dat
dat ik
ik
„Daar nu eenmaal
ontwikkeling van
van de
degebeurtenissen
gebeurtenissenmet
metmijn
mijn vrije
vrije wil.
wil.
deelneem
deelneem in de ontwikkeling
de geschiedenis
geschiedenis dus
dus product
product van de
de vrije
vrije wil
wil van
van de
de
In zekere
zekere zin
In
zin is de
mensen".
Ook al is
is dit
dit ininzijn
zijnmond
mondbittere
bittere ironie,
ironie, toch
toch isishet
hetbelangrijk,
belangrijk, dat
dat
Fedin
hier de volle nadruk
nadruk legt
vrije keuze
keuze van de
de mens.
mens. Even
Even
Fedin hier
legt op de vrije
onpartijdig
andere personen,
personen, de
de „gewone
"gewone menmen~
onpartijdig tekent
tekent hij
hij ons
ons ook
ook de andere
sen", die geen geschiedenis
geschiedenis maken,
maken, maar
maar er door gemaakt worden. Met
Met
grote liefde
hij zich
zich over
ovg;r hen
hen heen
heengebogen,
gebogen,hij
hij idealiseert
idealiseert hen
hen
grote
liefde heeft hij
niet, hij
hij ziet
ziet duidelijk
duidelijk hun fouten
fouten en
en komische
komische kanten,
kanten, maar
maar nergens
nergens
niet,
hij hen
hen als
als minderwaardig
minderwaardig terzijde,
terzijde, zoals de
de
veroordeelt hij
veroordeelt
hij of schuift hij
Sovjet~moraal
zien, hoe
hoe ook
ook in
in hen
henhet
het
Sovjet-moraaldat
datjuist
juisteist.
eist. Hij
Hij laat
laat ons
ons zien,
verlangen leeft
leeft naar
naar een
een edeler
edeler vorm
vorm van
van leven,
leven, maar
maar hoe
hoe zij
zij door
door harde
harde
ervaringen gebroken werden.
werden. Kostelijk
Kostelijk zijn
zijn ook
ook de
de kinderen
kinderen uit
uit Saratow
Saratow
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getypeerd, die een kleine-gemeenschap-op-zich-zelf vormen onder leiding van hun vaderlijke vriend Dorogomilow.
Met dit realisme zet hij de traditie voort van de grote Russische
vertelkunst en ontsnapt hij aan de begrenzing van het „socialistisch"
etiquet.
Nog een stap verder gaat Wera Panowa in haar beide romans:
„Reisgenoten" en „Kroezjilicha". Zijn er bij Fedin altijd nog een paar
volmaakte communistische helden in de hoofdrol om de overige lading
te dekken, bij haar ontbreekt ook deze vlag. In beide romans vormt de
oorlog de achtergrond: in „Reisgenoten" maken we kennis met het
personeel van een Rode-Kruis-trein, in Kroezjilicha met een reeks
leidende figuren van een fabriek in het achterland. Zij werken allen vol
ambitie, behalen top-prestaties, zoals dat gebruikelijk is, maar hoe
belangrijk deze resultaten ook mogen zijn, de mensen worden daardoor
niet van hun persoonlijke moeilijkheden bevrijd. Het collectieve geluk
heft het individuele lijden niet op. Deze psychologische waarheid, zo
vaak bij de Sovjet-schrijvers verwaarloosd, komt hier ten volle tot zijn
recht. De figuren uit andere oorlogsromans kenden ook leed, angst en
wanhoop, maar ze groeiden daar altijd schitterend boven uit: het bleven
helden, mensen van meer dan gewoon formaat, die met kop en schouders boven de middelmaat uitstaken. In de romans van Wera Panowa
echter herkennen we onze soortgenoten, behept met alle doodnormale
menselijke ondeugden of gebreken. We zien mannen, die vrouwen
bedriegen, vrouwen, die kwaad spreken, kibbelen, op elkaar jaloers zijn,
partij-leden, die elkaar uit persoonlijke eerzucht tegenwerken en kinderen, die slecht-opgevoed en vroeg-verbitterd worden. De besten onder
hen beseffen hun tekort, wanneer ze zich spiegelen aan het communistisch ideaal, en proberen hun fouten te herstellen. De schrijfster heeft
met scherpe blik om zich heen gekeken, de werkelijkheid genomen,
zoals ze was en de mensen gezien, zoals ze gewoonlijk zijn, ook al
hebben ze nog zulke mooie idealen. Pijn blijft pijn, ontgoocheling ontgoocheling en lang niet alle mensen komen daar boven uit ondanks de
meest geslaagde komsomol-opvoeding. En juist daarom doen haar boeken zo warm, zo overtuigend, zo levensecht aan. Ten gevolge van deze
visie is ook het collectieve toekomstgeluk veel minder mystiek gekleurd
dan hij de andere auteurs. Geen verbroedering van de mensheid, geen
paradijs-op-aarde stelt Panowa ons in het verschiet. Ze blijft stevig met
beide benen op de grond staan en ze laat haar fabrieksdirecteur in
„Kroezjilicha" heel concreet en practisch fantaseren over moderne,
comfortabele arbeiderswoningen, nieuwe wegen, sportparken, badinrichtingen ... .
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Bij de critici hebben deze romans veel debatten uitgelokt, omdat de
„ideale communist" ontbrak, maar toch zijn ze beiden bekroond met de
Stalinprijs (1947 en 1948) .

III
Het beeld van „de nieuwe mens", dat ons uit al deze boeken tegemoet komt, is dus lang niet zo eenvormig, als men dat op grond van de
theorie zou kunnen vrezen. De critiek trekt grenzen, de kunstenaars
trachten deze, bewust of onbewust, telkens te overschrijden. Eerst viel
de volle nadruk op de held, die door zijn prestaties een vijandige omgeving overheerste en bedwong. Langzamerhand moest het wel duidelijk worden, dat de mens niet als communist geboren wordt en dat hij
dus zich zelf vrijwillig of gedwongen moet richten naar dit ideaal. Als
men zich echter te diep gaat bezig houden met dit innerlijk rijpingsproces, stuit men op allerlei verlangens en strevingen in de mens, die
tot ongewenste problematiek kunnen leiden en de opmars naar het
collectieve geluk vertragen. De officiële critiek ziet dit gevaar en wil
dan ook steeds de aandacht van die innerlijke wereld afleiden naar
uiterlijke successen, naar actie en strijd. De oorlog bracht een zekere
ontspanning, — maar nadien waren er telkens weer zuiveringsacties
nodig om ketterse auteurs en tijdschriften de les te lezen. Voor deze
aanvallen is niemand veilig, er zijn geen „heilige huisjes", geen onaantastbare reputaties. Het doel van het communisme blijft altijd hetzelfde,
maar de tactiek, de methode van opvoeding verandert steeds. Tijdens
de oorlog waren oorlogsromans en oorlogshelden noodzakelijk, tijdens
de vijfjarenplannen helden van de arbeid. Een schrijver moet tijdig mee
kunnen draaien, of liever zijn tijd begrijpen en bij iedere nieuwe periode
de passende „nieuwe mens" leveren. Toch mag er geen dor, kunstmatig product ontstaan: zo werd b.v. een serie biografieën over „Helden van het Vijfjarenplan" afgekeurd, omdat de schrijvers er niet in
geslaagd waren de oorsprong van al deze heldhaftigheid aan te
tonen! 3 ) . Maar als dan de essayiste Groetsowa schrijft: „Er is in het
leven niet enkel een uiterlijke, maar ook een innerlijke strijd .... De
uitbeelding van dit interessante proces, de ontwikkeling van de „communist", de strijd in zijn binnenste tussen deze twee principen (de
„oude" en de „nieuwe" mens) en de uiteindelijke overwinning schijnt
ons de voornaamste taak van de Sovjet-literatuur" wordt ze heftig
aangevallen door Jermilow:
3)

Literatoernaja Gazjeta, 11

en 15 Sept. 1948.
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"Het
artikel van
van Groetsowa
Groetsowa isis schadelijk,
schadelijk, omdat
omdat het
het de
deschrijvers
schrijvers
„Het artikel
bureaucratische rust, burgerlijke
burgerlijke zelf
zelfvoldaanheid
en
geduld
oproept tot bureaucratische
voldaanheid geduld
zou dus
dus niet
niet de
de moeite
moeite lonen
lonen zich
zich bezig
bezig tete
tegenover alle tekorten!
tekorten! Het zou
uiterlijke strijd,
strijd, maar
laten met
met
houden met de uiterlijke
maar beter
beter zijn
zijn om
om zich
zich in te laten
de „innerlijke
"innerlijke strijd
Dit isis een
een
strijdvan
vandedetwee
tweeprincipen"
principen"inineigen
eigenziel
ziel....
.... Dit
Tolstojaanse zelfvervolmaking
zelfvervolmaking en
en dergelijke
~ergelijke meningen
meningenkunkun~
preek
preek van Tolstojaanse
worden, wanneer
wanneer men
men
nen alleen maar opkomen
opkomen en aan de orde gesteld worden,
hedendaagse realiteit,
realiteit, wanneer
wanneer men
men zich
zich laat
laat meemee~
zich afkeert
afkeert van de hedendaagse
slepen door
door metaphysische
metaphysische leugenromantiek".
leugenromantiek" .
twee meningen,
meningen, die
diehier
hierzo
zokennelijk
kennelijktegenover
tegenoverelkaar
elkaarstaan,
staan,
Deze twee
geven de
de twee
twee limieten
limieten weer,
weer, waartussen
waartussenhet
hetliteraire
literaireleven
levenininRusland
Rusland
De orthodoxe
orthodoxe partij-leden
partij~leden moeten
moeten wel hun
hun kracht
kracht en
en
zich
beweegt. De
zich beweegt.
rechtvaardigheid zoeken in uiterlijke
uiterlijke successen, strijd
strijd en
enveroveringen,
veroveringen,
rechtvaardigheid
terwijl vele
vele anderen
anderen inzien,
inzien, dat
dat de
deinnerlijke
innerlijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
demens
mens
de machtsontplooiing
machtsontplooiing naar
naarbuiten.
buiten.
met de
niet altijd samenvalt met
Er is voor ons in het Westen
Westen echter
echter geen
geen enkele
enkele reden
reden om
om ons
ons zelfzelf~
verzekerd
wenden in
in de
deovertuiging,
overtuiging, dat
datwij
wijtenminste
tenminstede
dewaarwaar~
verzekerd af
af te wenden
heid bezitten.
bezitten. Het communisme
communisme houdt
ware een
een spiegel
spiegel
heid
houdtons
ons als
als het ware
voor, waarin
waarin we onze
onze eigen
eigen dwaasheid
dwaasheid kunnen
kunnen herkennen:
herkennen: het
het isisnu
nu
voor,
eenmaal
menselijk om
om met
met uiterlijk
uiterlijk vertoon
vertoon innerlijke
innerlijke voosheid en
en
eenmaal zo menselijk
zwakheid
verbergen en
om ons tevreden
tevreden te
te stellen
stellen met
met een
een goedgoed~
zwakheid te
te verbergen
en om
geformuleerde
in schrijnend
schrijnend contrast
contrast staat
staat met
metde
depraktijk.
praktijk.
geformuleerde theorie.
theorie, die in
kloof tussen
tussenideaal
ideaalenenwerkelijkheid
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Hei geval Van Meegeren
of

hei Laboratorium in de Kunstwereld
door A. DEBLAERE S.J

N Juli 1945 bracht Han van Meegeren de beschaafde wereld in
opschudding door de verklaring, dat hij de schilder was van een
reeks algemeen als Vermeer's en De Hoogh's erkende doeken. Het
Nederlands Gerecht stelde een onderzoek in. Een internationale commissie van experts, kunsthistorici zowel als natuurkundigen, --- die
daarbij nog een beroep deden op de ervaring van specialisten aan
weerszijden van de oceaan —, kreeg twee vragen te beantwoorden:
1. Dagtekenen de schilderijen uit de 17e eeuw, of zijn zij modern?
2. Zo zij modern zijn, kunnen ze dan toegeschreven worden aan Han
van Meegeren?
In Januari 1947 dienden de physici hun verslag in. Dat van de
kunsthistorici volgde in Maart. De antwoorden luidden eenstemmig:
ad 1. De schilderijen, althans wat de zichtbare voorstelling betreft,
zijn modern.
ad 2. Zij kunnen aan Van Meegeren worden toegeschreven.
In October 1947 werd Van Meegeren tot één jaar gevangenisstraf
veroordeeld. In December daarop stierf hij aan een hartkwaal. Het leek
wel, dat de zaak daarmee definitief werd afgesloten. Wij weten nu, dat
dit niet het geval was. Er ontstond in kranten en tijdschriften een
polemiek, die gedurende de laatste maanden in intensiteit en heftigheid
steeds toenam. Zoals wel meer gebeurt bij gerechtelijke uitspraken,
werd er een beroep gedaan op de publieke opinie. Deze heeft altijd veel
belangstelling betoond voor het sensationele in het geval Van Meegeren; thans werden de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek in twijfel getrokken, en het publiek, dat weinig van laboratoriumproeven afweet, voelde zich bevestigd in zijn wantrouwen tegenover al
te definitief klinkende uitspraken van de mannen der wetenschap. Voor
het publiek behoeft de critiek de wetenschappelijke resultaten niet te
weerleggen, ze hoeft alleen voortdurend en geheimzinnig te affirmeren,
dat er iets mis was met het laboratorium. Dan gaat het publiek tenslotte
voelen, dat de zaak „toch eigenlijk niet bewezen is".
Dr P. Coremans, Directeur van het Centraal Laboratorium der Belgische Musea, die een leidende rol heeft gespeeld in het onderzoek, liet
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tegen het eind van vorig jaar een boek verschijnen, waarin hij deze
en de methodes, die tot
haar „ontmaskering" leidden, samenvat 1 ) . Dit werk betekent een
datum, een nieuwe phase in de wetenschappelijk bedreven kunsthistorie,
en Prof. H. I. Plenderleith, Hoofd van het Research Laboratory van
het British Museum, schrijft, dat het „will go down in history as a
classic research". Toch heeft het verschijnen van dit boek de polemiek niet tot bedaren gebracht, integendeel: voor mensen, die gewend
zijn opinies tegen elkaar af te wegen, zoals totnogtoe vaak in het
dateren van een kunstwerk het gebruik was, is het moeilijk om de
resultaten van een wetenschappelijk onderzoek voor méér dan een
opinie te houden. Laboratorium-experimenten zullen ons voorzeker
nooit een meesterwerk openbaren, en daarom houden de physici zich ver
van alle uitspraken over de schoonheid van een doek. Doch wanneer
bv. de Röntgenfoto onder een alomgeprezen Goya het portret van een
heer in de klederdracht van na 1850 ontdekt, dan kunnen al de aesthetische motieven van de wereld niet meer dienen om dit schilderij aan
Goya toe te schrijven. Zo klinkt het wel verbijsterend, dat de hoofdredacteur van een in België toonaangevend weekblad, ten opzichte van
een paar van de betwiste Vermeer's, onweerlegbare wetenschappelijke
gegevens veronachtzaamt met het oordeel: „Sur le plan esthétique,
l'affaire pour nous est jugée" 2 ) .
grootste vervalsingsgeschiedenis van alle tijden,

Han van Meegeren
Van Meegeren's geschiedenis lijkt veel op een roman, en zij kan aan
latere romanschrijvers een mooi thema verschaffen. Zijn vader liet hem
aan de Technische Hogeschool te Delft voor architect studeren, maar
Han hield meer van tekenen en schilderen. Daar hij veel aanleg had,
werd hij in 1912, vijf jaar na zijn H.B.S., assistent aan de leergang van
Kunstgeschiedenis te Delft. Hij vond erkenning, won een eerste prijs en
gouden medaille, en vestigde zich na zijn huwelijk als schilder in Den
Haag. Ook hier openbaarde hij zich als een schitterend talent, en
oogstte succes in de hoogste kringen. Een expositie van Bijbelse taferelen, in 1922, werd volledig verkocht. Op talrijke reizen bezocht hij de
grote Europese musea.
Maar zijn karakter bleek niet bestand tegen succes. Een mondaine
1) Dr P. B. COREMANS, „Van Meegeren's Faked Vermeers and De
Hooghs." A Scientific Examination. - Meulenhoff, Amsterdam, (1949) , VIII
-I- 40 pp., 26 X 19,5 cm., 76 buitentekstplaten en één kleurafdruk.
2) L. GIRAUD- MANGIN in „Les Beaux- Arts," 23 Dec. 1949.
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3. CHRISTUSKOP
Macrofoto van de barsten in het voorhoofd.
Het is duidelijk zichtbaar, hoe de inkt op veel plaatsen in de verf is uitgelopen.
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levenswijze had haar weerslag op zijn kunst: hij ging gemakkelijk en
oppervlakkig schilderen. De hem vroeger zo goedgezinde critici sloegen
een andere toon aan, en Van Meegeren voelde hun critiek als een bitter
onrecht. In zijn hoedanigheid van miskend genie, — hij was zowel van
het een als van het ander overtuigd ----, verliet hij Holland en ging
wonen aan de Riviëra (1932) . Hij zwoer, dat hij zich op zijn smaakloze
tijdgenoten wreken zou. Hoe pathologisch dit voornemen ook klinken
moge, hij voerde het uit, en op schitterende wijze.
Bij het uitbreken van de oorlog, in 1939, kwam Van Meegeren naar
Holland terug. In Mei 1945 werd hij als collaborateur aangehouden
wegens de verkoop van een „Vermeer", De Overspelige Vrouw, aan
maarschalk Goering. Zes weken gevangenis waren te veel voor een
man die een weelderig leventje gewend was, --- de honderd millioen
Belgische franks, die hij alleen reeds met zijn „oude" doeken had verdiend, betekenden voor hem een kleinigheid en hij verklaarde wat
hij alleen in zijn testament had willen openbaren: dat De Overspelige
Vrouw, vijf andere Vermeer's en twee De Hoogh's, zijn werk waren.
Niemand geloofde hem. En zo ontstond het wellicht enig geval in de
geschiedenis, dat een vervalser zijn rechters vruchteloos er van poogt te
overtuigen, dat hij werkelijk een vervalser is. Tenslotte ging hij als
bewijs in de gevangenis een nieuwe Vermeer schilderen: Jezus tussen
de Schriftgeleerden, een pover werk, wat wel niemand zal verbazen,
gezien de weinig inspirerende omstandigheden waarin het werd uitgevoerd. Hij weigerde het af te maken, toen hij vernam dat men hem
begon te geloven, en er een nieuwe beschuldiging was ingediend, ditmaal wegens vervalsing.
Ziehier de lijst van de betwiste Vermeer's:
De Emmausgangers (plaat 1)
Christuskop (plaat 3)
Het Laatste Avondmaal (plaat 6)
De Zegenende Jakob
De Overspelige Vrouw
De Voetwassing

Na enkele jaren reeds verkeerden al die doeken in een bedenkelijke
toestand, wat op zichzelf al niet de degelijke techniek van Vermeer laat
veronderstellen. Maar hoe kwam de specialistenwereld er toe, zich zo te
laten beetnemen?
Er bestond sedert jaren een vage hypothese: dat Vermeer op een reis
in Italië door de Caravaggesken zou beïnvloed zijn, en dat hij misschien
ook religieuze onderwerpen had geschilderd, hoewel er geen enkel van
3
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hem bekend was. Toen dan ook in 1937 de Emmausgangers „ontdekt"
werden in de grote maar verwaarloosde verzameling van een rijk Hollander, wiens erfgenamen sedert lang in Frankrijk vertoefden, gaf de
oude en algemeen geëerde Bredius dadelijk een certificaat voor de
authenticiteit van het doek. Hem treft geen blaam in de zaak, maar
wellicht verlangde hij te zeer, een ontdekking te doen, die een toch al
zeer „hypothetische hypothese" kwam bevestigen. En toen de volgende
doeken op de markt kwamen, moest men ze wel aankopen om de
gelijkheid in techniek met het eerste, al werd erkend, dat deze nu toch
wel „mindere" Vermeer's waren. Dit alles gebeurde toen overigens in
het geheim: de schrik, dat ze in Duitse handen zouden vallen, maakte
dat slechts drie of vier mensen ze te zien kregen vóór hun aankoop, en
dat ze ontsnapten aan alle ernstig onderzoek.
Van Meegeren was over die latere doeken zelf niet te spreken: de
Emmausgangers was zijn echte wraak; zeven maanden werkte hij er
aan in het diepste geheim. Maar toen de zaak zo vlot van stapel liep, en
een aardig fortuin opbracht, ging hij er mee door. De wereld wil nu
eenmaal bedrogen worden.

Het wetenschappelijk onderzoek
Wij zullen dit onderzoek volgen in zijn voornaamste stadia, daar het
ons een klassiek voorbeeld geeft van wat de moderne wetenschap in
dienst van de kunsthistorie kan praesteren.
1. Doek en raam

Professionele vervalsers zijn verstandig genoeg, om oude doeken of
panelen te kopen voor hun onderneming. Een doek kan gemakkelijk als
oud worden herkend, en dit boezemt vertrouwen in. Ook Van Meegeren's doeken zijn oud.
Het linnen, dat stevig op het raam is gespannen, „werkt" in de loop
der jaren onder de invloed van vochtigheid en temperatuur. Die werking is natuurlijk sterker bij grote en zware doeken. Terwijl ze stevig
blijven vastzitten op de plaatsen, waar spijkers ze aan het raam bevestigen, vertonen ze op de duur een golving van spijker tot spijker, die
geleidelijk afneemt en verdwijnt naar het midden van het doek toe. Dit
kan men duidelijk zien op plaat 2 (C—D) , samen met de gaten van de
vroegere spijkers. Van Meegeren verklaarde, dat hij voor zijn Emmausgangers de linkerzijde van het oude doek had weggesneden: inderdaad,
de radiografie toonde aan, dat de linkerzijde van het schilderij (plaat 2,
A—B) niet dezelfde golvingen in het weefsel vertoont als de rechter
zijde.
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barsten: het waren dus blijkbaar overschilderde doeken. De „eilandjes"
waren ook vlak, zonder de typische samentrekking der uiteinden, die op
oude doeken voorkomt.
En hoe het „vuilnis-sediment der eeuwen" in de spleten nagebootst?
Van Meegeren verniste zijn doeken, liet de verf kraken, en goot er een
soort inkt over, die in alle spleten kroop. Daarop waste hij de inkt aan
de oppervlakte samen met het vernis weer af, en verniste ze opnieuw.
De vuilnis in de spleten van zijn doeken bleek dan ook bij onderzoek
zeer homogeen te zijn, in tegenstelling tot de echte stof-nederzettingen
van oude doeken. Ongelukkig genoeg voor hem, liep de inkt, vooraleer
te drogen, op veel plaatsen uit in de verf als in een vloeipapier (plaat 3:
Macrofoto van de barsten in Christus' voorhoofd) .
3. De Pigmenten

Zoveel mogelijk worden dezelfde pigmenten als bij de oude meesters
gebruikt. De spectroscopie en spectrografie van verf stalen uit de verschillende „Vermeer's" toonde dan ook de aanwezigheid aan van de
klassieke verfstoffen. Daar was echter één uitzondering: de aanwezigheid van cobalt, dat eerst sedert de vorige eeuw wordt gebruikt! Dit tot
grote verbazing van Van Meegeren zelf, overtuigd dat hij alleen lapis
lazzuli had aangewend, het kostbare en zeer zeldzame blauw der oude
meesters. Bij de aankoop er van had hij zich dus door een andere
bedrieger laten bedriegen.
In twee schilderijen was geen cobalt aanwezig: in de Emmausgangers en in het Avondmaal, de twee waarover thans nog wordt
getwist.
4. Het Medium

De meesters van de 17e eeuw, evenals de nieuwere, gebruiken lijnzaadolie als medium. Deze bindstof zou dan ook in de vermeende
Vermeer's worden geanalyseerd, en hier ging de laboratoriumexpertise
steeds meer op een detectiveverhaal met onverwachte ontdekkingen
lij ken.
Voor microchemisch onderzoek werden enkele stalen gelicht uit die
verflagen van de zichtbare voorstelling, die niet als latere restauraties
konden doorgaan, en die dus, wanneer het schilderij echt was, zeker
oorspronkelijk van Vermeer moesten zijn.
Er bleek dan dat zo'n laag weerstond aan water en ethylalcohol,
juist zoals dat geconstateerd wordt bij de 17-eeuwse schilderijen. Doch
in aanraking gebracht met sterke basen en zuren, reageerde ze heel
anders: ze weerstond er nl. ook aan, terwijl olieverfschilderingen er
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door vernietigd worden! Eén druppel van 5% natrium- of kaliumhydroxide ontbindt de olie van olieverf, en bevrijdt aldus de pigmenten.
Een druppel ammoniak verwekte een gele vlek, een reactie die, bij
ervaring der experts, nooit voorkomt bij echte olie- of eischildering.
De steeds verdachter wordende Vermeer's vertoonden wel een even
grote hardheid als oude schilderijen, doch daarbij een poreusheid, die
bij de oude helemaal niet voorkomt. Bij een kleurtest werd bv. een
deeltje loodwit uit de Emmausgangers in aanraking gebracht met een
druppel uit een oplossing van 1% vanilline in geconcentreerd zwavelzuur. Dadelijk slorpte het proefdeeltje het vocht op, en kleurde blauw.
Hetzelfde gebeurde bij de overige schilderijen. Het besluit drong zich
op: er was geen vet in het gebruikte bindmiddel, het waren dus geen
olieverfschilderijen.
Door een reeks proeven, die wij hier niet verder in hun wetenschappelijk aspect zullen volgen, werd het geheimzinnig medium tenslotte
geïdentificeerd als een kunstmatige hars van de phenol-formaldehyde
groep, een hers dat eerst tegen het begin van onze eeuw werd uitgevonden. Dezelfde reeks proeven leverde identieke resultaten op met
het hars, gevonden in Van Meegeren's atelier, en met zekere Albertol's,
synthetische hars van de Imperial Chemical Industries van Slough, in
Engeland.
Hoe Van Meegeren te werk ging

Thans kunnen we het hele procédé reconstrueren. Vooreerst kocht
hij een oud doek: wij hebben gezien hoeveel voordelen een oud doek
biedt. Een deel van de verf werd weggeschrapt, zoveel mogelijk om het
doek bij Röntgenfoto onherkenbaar te maken; dit durfde hij echter niet
al te radicaal doorvoeren, om de barsten te kunnen gebruiken. De
strepen van zijn schrappen waren duidelijk zichtbaar in de radiografieën: het is ondenkbaar dat Vermeer die methode volgde op schilderijen van zijn tijdgenoten. Met kunstmatige hars, zelf vloeibaar gemaakt
in een ander vocht en door wat synthetische olie verdikt, werden de
pigmenten gemengd, om een licht handelbare verf te bekomen. Na het
schilderen werd het doek gedroogd en verwarmd op een temperatuur
van een 100°. Dank zij de polycondensatie van het gebruikte hars kon
het „oud" worden in enkele uren; het was dan uitzonderlijk hard
resistent, en vol barsten die voor een groot deel aan de oude beantwoordden. Een laag vernis bovenop bevorderde het kraken van de verf,
wanneer het doek vervolgens nog in alle richtingen werd opgerold.
Heel de oppervlakte werd met inkt bestreken, die als „vuilnis" in de
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spleten drong. De inkt werd tenslotte van de oppervlakte weggewassen
samen met het eerste vernis, dat plaats maakte voor een nieuwe, lichtgebruinde soort. En het meesterwerk was klaar.
Van Meegeren had Vermeer's techniek grondig bestudeerd. Daarbij
kon hij helaas enkel op zijn ogen vertrouwen: en deze bedrogen hem.
Herhaalde malen inspireerde hij zich op Vermeer's beroemde Meisjeskop ( plaat 4 ) . De radiografie van deze kop nu toont aan, dat Vermeer
het lichte verschil in lichtintensiteit tussen beide wangen verkreeg, door
voor de rechterwang loodwit te gebruiken, terwijl hij voor de linkerwang een reeks glacis-lagen aanwendde (plaat 5 ) . Zo iets kon Van
Meegeren niet weten, en in zijn imitaties gebruikte hij loodwit voor
beide wangen (bv. in de S. Jan op het Avondmaal, plaat 6) . Wie weet
hoe getrouw oude meesters aan hun werkwijze zijn, wanneer zij zich
eenmaal een beproefde techniek hebben eigen gemaakt, zal de waarde
van deze constatering beseffen.

Identificatie der oude doeken
Tijdens het proces konden de door Van Meegeren gebruikte doeken
niet worden geïdentificeerd. Vaak herinnerde hij zich niet duidelijk wat
ze hadden voorgesteld. Voor zijn Emmausgangers, waaraan hij met de
meeste toewijding gewerkt had, was hij echter uitdrukkelijk: het stelde
een opwekking van Lazarus voor, en hij ontwierp er een schets van
voor het Gerecht. In ieder geval stond er een kleine vrouwenkop schuin
boven de kruik (plaat 1) . Tweemaal heeft Van Meegeren deze verHaring afgelegd, zonder de resultaten der radiografie te kennen, die
inderdaad op de aangewezen plaats de kop had ontdekt. Voor wie het
wetenschappelijk onderzoek wantrouwt, blijven voor dit feit twee mogelijke verklaringen: ofwel was Van Meegeren er bij, toen Vermeer dit
doek overschilderde, ofwel deed hij het zelf. De polemiek gaat nu maar
halstarrig door dit punt en bagatelle te behandelen, en affirmeert maar
steeds, dat Van Meegeren natuurlijk het bestaan van die kop toegegeven heeft, nadat hij éénmaal de radiografie kende; maar ze schijnt
te vergeten dat het Gerecht en Van Meegeren nu niet bepaald samenspanden, en dat het Van Meegeren was, die aan de sceptische heren
moest bewijzen, dat de doeken van hém waren.
Het proces was ten einde, het oordeel geveld, en Van Meegeren
overleden, toen Dr A. van Schendel toevallig bij een Amsterdams
kunsthandelaar, — die, zoals alle kunsthandelaars zouden doen, zich
bescheiden buiten de zaak had gehouden ---, de foto en de rekening
vond van een Jachttoneel van Hondius (tijdgenoot van Vermeer) , voor
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1.000 gulden verkocht aan de Heer en Mevr. Van Meegeren op 29 Mei
1940 (plaat 7) . Dit Jachttoneel stond en staat nog onder het Laatste
Avondmaal! En het Laatste Avondmaal kwam op de markt in April
19411 Men had er de radiografie van genomen (plaat 8) , maar men
had het nog niet geïdentificeerd.
Besluit
Het spreekt vanzelf, dat tegenover een dergelijk bewijsmateriaal de
hardnekkige verdediging van de authenticiteit der „Vermeer's" op
weinig wetenschappelijke wijze gevoerd kan worden; ze geschiedt dan
ook eerder op „journalistieke" wijze. Een enkel staaltje er van moge
volstaan: J. Decoen, de voornaamste voorvechter der authenticiteit,
schrijft: „Il est impossible d'accepter l'histoire du tableau de Hondius,
sur lequel on pretend que Van Meegeren peignit la Cêne, si l'on sait
que lorsqu'on demanda au faussaire de préciser ce qui se trouvait sur la
toile avant qu'il y peignit la Cène, il répondit qu'il y avait: ,deux
enfants et une petite charette tirée par un bouc' 3 ) . Wat van Meegeren ook mocht verklaren over hetgeen hij meende zich te herinneren, de
aanwezigheid van de Hondius onder het Avondmaal is een feit, en het
is begrijpelijk, dat Dr Coremans er aan verzaakt, het debat voort te
zetten met tegenstanders voor wie een feit geen feit is, hoe zij dan
verder zijn stilzwijgen ook mogen interpreteren.
Jammer genoeg voor de „redenering" van de heer Decoen werd
intussen reeds Van Meegeren's met de feiten strijdend getuigenis
verklaard. Op een sensationele vergadering van specialisten in het
Jubelparkmuseum te Brussel, in December jl., onthulde Dr Coremans
een nieuwe Vermeer-Van Meegeren. De heer Decoen had juist verklaard, dat hij eerstdaags het bestaan van het Avondmaal vóór 1940,
dus vóór de aankoop van de Hondius, zou bewijzen. Toen toonde Dr
Coremans zijn laatste vondst, een nieuw Avondmaal! Sedertdien wordt
niet meer gesproken over de bewijzen, die moeten aantonen, dat „het"
Avondmaal vóór 1940 bestond. Want er waren er twee: en het zoëven
teruggevondene was een eerste editie van het betwiste doek, in 19381939 in het geheim te Nizza geschilderd, verborgen, en daar achtergelaten onder de oorlog. Het was uitgevoerd op een doek van Govert
Flink, in 1938 te Parijs gekocht door Van Meegeren, en voorstellend
In Holland schil>,rijke kinderen, spelend met een bokkenwagentje"!
3)

„Le Soir," 2 Nov. 1949.
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derde Van Meegeren zijn Avondmaal opnieuw, ditmaal op de Hondius.
Eens te meer kwam de onverbiddelijke objectiviteit der Röntgenstralen
het raadsel oplossen.
Velen vrezen, dat de natuurwetenschap de kunsthistorie van haar
troon wil verdringen: zij voelen, dat hun oordelen over de authenticiteit
van kunstwerken nogal relatief zullen gaan klinken, en dat het laboratorium een beslissend woord zal meespreken. Dit is ook zo, maar toch is
er alle reden om zich over deze medezeggenschap te verheugen, want
het betekent een flinke hulp tegen de onzekerheid van subjectieve
oordelen. Toch is de natuurwetenschap zeer bescheiden: zij weet, dat
zij slechts het voorbereidend werk verricht. Zij kan de echtheid van een
oud doek aantonen, zij kan het misschien dateren en situeren. Doch
dan trekt zij zich ook terug, juist waar de eigenlijke kunstgeschiedenis
behoort te beginnen.
Deze zal te oordelen krijgen over de waarde der schilderijen als
kunstwerken. Thans poogt men twee van de pseudo-Vermeer's als
meesterwerken te doen doorgaan, en ze daarom aan Vermeer toe te
schrijven. Maar deze conclusie is niet logisch. Als ze modern zijn, ---wat bewezen is dan volgt daaruit alleen, dat Van Meegeren een
paar meesterwerken heeft gemaakt. Nu komt het ons werkelijk onmogelijk voor, in het Avondmaal (plaat 6) een meesterwerk te zien: het
totaal gebrek aan diepte, waardoor de figuren van het tweede en derde
plan als lichamen zonder dimensie tegen een tafel van enkele centimeters breedte zijn aangeduwd, het valse pathos op de gezichten, die
alle dezelfde smachtende blikken en monden hebben, de gemaakte pose
en onnatuurlijke compositie, die aan de portretten onzer grootvaders
herinnert, dit alles geeft aan het werk iets onechts en theatraals 4 ) .
Heel anders de Emmausgangers, met zijn soberheid, koel licht, eenvoud en wijding. Waarom zou dit doek minder mooi worden, wanneer
het geen Vermeer blijkt te zijn? Van Meegeren had veel talent: in dit
werk alleen liet hij het tot zijn recht komen. Hij stelt ons echter voor
een bijna pathologisch probleem in de psychologie van de artistieke
schepping: zijn hoogste kunnen heeft hij bereikt onder de stuwing van
wraakgevoelens, geprikkeld door vermeend onverdiende miskenning;
en hij heeft zichzelf overtroffen, hij heeft zijn lévenswerk gepraesteerd
in een vervalsing, die én bewuste vervalsing én toch een meesterwerk is.
4 ) Wij reproduceren en bespreken dit doek, zoals het was vóór 1949. De
Hr J. Decoen beweert, dat het een meesterwerk is, sedert hij het heeft gerestaureerd, wat ook betekent dat het thans niet meer in aanmerking komt
voor verder onderzoek en vergelijking.

De

jeugd aan de middelbare scholen
in Duitsland
door Dr Ursula BREDLAU

E Minister van Eredienst in Nordrhein-Westfalen verzocht in
een rondschrijven van 23 Augustus 1948 de directeuren van de
middelbare scholen opstellen van leerlingen in te zenden, die een
objectief beeld zouden kunnen geven van de geestelijke en materiële
toestand van de hedendaagse Duitse jeugd. Aanleiding tot dit verzoek
was de wens van buitenlandse opvoeders, die zich een juist beeld
wilden vormen van de jeugd aan de middelbare scholen in Duitsland
en ongeveer de volgende vragen gesteld hadden:
Hoe weten de leraren de nieuwe problemen op te lossen, tegenover
welke zij zich tengevolge van de oorlog geplaatst zien?
Is de innerlijke vernieuwing van de Duitse mens slechts een abstract
punt van het opvoedingsprogram, of is er inderdaad iets, wat wijst op
een nieuwe houding, en staat de jeugd open voor nieuwe ideeën?
Hoe weerspiegelt zich in de opstellen de verhouding van de Duitse
jeugd tot: ouderlijk huis, school, de voorbije oorlog en de oorlog als
zodanig, nood en ellende, politiek, vaderland, God?
Het Ministerie wenste een onpartijdig beeld van de werkelijke toestand en daarom werd er grote waarde aan gehecht, dat het in te
zenden materiaal stamde uit de jaren 1945-1948 en niet eerst op
grond van het rondschrijven was tot stand gekomen.
Uit Nordrhein-Westfalen kwamen circa 900 opstellen van leerlingen
binnen en een groot aantal rapporten van directeuren en leraren.
Afgezien van een enkeling, die er bezwaar tegen had het buitenland
een blik te gunnen in de ziel van onze jeugd, verklaarden zich alle
leraren van de 410 middelbare scholen in Nordrhein-Westfalen bereid
om aan dit onderzoek mee te werken. De binnengekomen opstellen
werden op het ministerie geschift en aan afzonderlijke rapporteurs ter
bestudering gegeven. In het opvoedkundig centrum van het Ministerie
van Eredienst in Fredeburg (Sauerland) kwamen deze rapporteurs
einde Mei 1949 te samen om te trachten een juist inzicht te krijgen i n
de toestand van de jeugd der middelbare scholen op grond van haar
eigen getuigenissen.
Het is te begrijpen, dat het als een waagstuk aangevoeld werd,
opstellen van leerlingen te gebruiken als basis voor een geestelijke
,
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diagnose van de jeugd. Het standpunt van de leerling tegenover het
behandelde onderwerp wordt immers door diverse factoren beïnvloed.
Allereerst door de persoon van de leraar, soms ook door de bij het
onderwerp gegeven toelichting. Is er echter wel een meningsvorming
denkbaar zonder invloed van buiten? Als tweede bezwaar werd naar
voren gebracht, dat de opstellen geselecteerd waren. Doordat deze
selectie echter door de diverse leraren op verschillende wijze werd
toegepast, wordt dit bezwaar ondervangen. Onmiskenbaar keren dan
ook typerende grondgedachten overal terug. Het duidelijkst worden
deze bezwaren weerlegd door het feit, dat de opstellen grotendeels een
doorwerkte, plastische, persoonlijke stijl hebben en een schoonheid van
uitdrukking, die zich soms in soberheid, soms in een rijkdom van
woorden openbaart, maar in elk geval telkens wonderwel beantwoordt
aan de aard van het onderwerp, zowel in woordkeus als in rhythme en
uitdrukkingswijze. Hier schijnt de persoonlijke ervaring telkens de
meest persoonlijke expressie gezocht te hebben.
Na deze inleiding moge thans een overzicht volgen van de conclusies,
waartoe men bij de besprekingen in Fredeburg gekomen is.
Allereerst bleek, dat wij te doen hebben met een jeugd, die tengevolge van de hardheid der voorbije jaren te vroeg en in te sterke
mate met de problematiek van het leven in aanraking gekomen is en die
dientengevolge in de meeste gevallen haar kindzijn en kinderlijkheid
verloren heeft. Met deze sfeer van kindzijn is bedoeld het zich geborgen en veilig voelen, omdat het kind zich beschermd weet door de
aanwezigheid van vader en omdat het het ongestoorde bezit van het
ouderlijk huis door niets bedreigd ziet. In verreweg de meeste gevallen
was de vader in militaire dienst, terwijl de moeder ; meer of minder
energiek of meer of minder machteloos stond voor de taak te waken
over huis en bezit, ook over het geestelijk bezit van wereldbeschouwing
en godsdienst. Met de dag sterker moest de jeugd ondervinden, dat elk
stoffelijk en geestelijk bezit onzeker geworden was. Bij de volwassenen
leidde dit, voorzover zij deze situatie bewust beleefden, tot een pijnlijke
verandering van het wereldbeeld. Voor de opgroeiende jeugd was het
echter nauwelijks mogelijk om te komen tot een kosmisch wereldbeeld,
want gezien de overweldigende omvang van de vernietiging, moest een
kosmisch geordend wereldbeeld een idealistisch verfraaide fictie, een
niet te verwezenlijken wensdroom lijken.
Een ander verschil met de jeugd van vroegere generaties is de vroege
en veelvuldige ontmoeting met de dood, niet slechts met de dood in zijn
gruwelijkste vormen, maar ook met de vernietiging van de mens door
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de mens weer in het middelpunt van de zijnsorde moet worden geplaatst. En wel de mens als individu, die de persoonlijke beslissing
heeft over denken, voelen en willen, omdat hij verantwoordelijk is
tegenover God en de mensen.
Geven deze opstellen een helder inzicht in hetgeen onze jeugd van
die van andere tijden onderscheidt, we vinden er ook in, wat de jeugd
van nature met elke jeugd gemeen heeft: het hoopvol en optimistisch
uitzien naar de toekomst.
Beschouwen we thans die categorie opstellen die ons de jeugd laat
zien in haar houding tegenover de hedendaagse noden.
Dit probleem, dat zich zowel op materieel als op geestelijk gebied
doet gevoelen, loopt als een rode draad door een groot gedeelte van de
opstellen.
Stellen we ons een ogenblik de paedagogische situatie van 1945 voor.
De leerlingen, die na de volledige ineenstorting de weg naar onze
scholen terugvonden, waren doorgaans hulpeloos, schuw, gereserveerd,
afwachtend, critisch en daarbij merkwaardigerwijze toch niet wantrouwend, ondanks het feit, dat de nationaal-socialistische ideologie
aan school en leraar veel afbreuk had gedaan. Dat was de eerste
positieve factor. De leerlingen verwachtten van de school oplossing van
hun meest brandende problemen. Hadden verstandige en meelevende
opvoeders zich in de jaren 1933 tot 1945 bij het beschouwen van hun
klas telkens weer de vraag gesteld: Wat zal er van deze jeugd terecht
komen, die men het geloof in God ontnemen wil en misschien al ontnomen heeft, als het geloof aan de valse afgoden ineen stort? Dit
ogenblik van volledige desillusie was nu gekomen. Een zeldzaam
vruchtbaar paedagogisch ogenblik. Het is buitengewoon verheugend
aan de hand van de opstellen te mogen constateren, dat het aantal
leraren, die de kans van dit paedagogisch ogenblik gezien en dankbaar
benut hebben, groot is. Want de bespreking van de tijdsproblemen en
de poging om zijn standpunt in deze te bepalen en onder woorden te
brengen, is immers op zichzelf een aanwijzing, dat de oplossing van
deze problemen zich reeds in de geest voltrokken heeft.
Wat leren ons nu de opstellen omtrent dit punt?
Voor de leerlingen ligt de oorzaak van hun innerlijke crisis in de
ontgoocheling over de reden, de achtergrond en het resultaat van de
oorlog en over het Nationaal-Socialisme, in de opvoeding tot massamens, die zich het denken evenals het voelen heeft laten afleren, in de
hybris van een tot het uiterste opgevoerd geloof in zich zelf en in het
Duitse volk, in het veel te vroeg in aanraking komen met immorele
toestanden in militaire dienst en gevangenschap.
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Ter illustratie twee karakteristieke citaten: „Wij werden steeds eenzijdiger opgevoed tot een heroïsche levensopvatting en ik meende
slechts geboren te zijn om voor mijn vaderland te strijden en te sterven.
Ik wilde officier worden en geloofde vast in de eindoverwinning. Hoe
meer mijn verstand mij wees op de steeds slechter wordende situatie,
des te meer klampte ik mij vast aan woorden van de leidende figuren".
Dit is één stem uit vele, typerend vooral voor hen, wier ouders aanhangers waren van het Nationaal-Socialisme.
Een tweede citaat: „Met 16 jaar geraakte ik in Franse krijgsgevangenschap en werd in December 1944 in een klein kamp in OostFrankrijk ondergebracht. Daar groeide binnen een maand het aantal
gevangenen tot 1200 mannen en vrouwen. Wij waren weliswaar volgens geslacht gescheiden, maar spoedig liet men ons begaan en dat
ontaardde in zeer korte tijd in die mate, dat een zeer groot gedeelte
geslachtsziek werd. Nog erger werd het, toen we in de Goede Week
van 1945 naar een kamp van 4500 mannen en vrouwen werden overgebracht. Onder de mannen waren er bijna 1000, die er ronduit voor
uitkwamen, dat ze voor een zedendelict verscheidene jaren in een
concentratiekamp hadden doorgebracht. Deze richtten natuurlijk groot
onheil aan onder de jeugd, die, toen het kamp in October 1945 werd
opgeheven, bijna zonder uitzondering aan hun zijde stond".
Een enkele keer halen de leerlingen als reden voor de crisis het
Marxisme aan, dat zij beschouwen als de oorzaak van het materialisme,
terwijl ze voor de algemene verwereldlijking nauwelijks oog hebben. De
jeugd ziet verder de oorzaken van de huidige ontwikkeling in het falen
van de oudere generatie, waartegen zij sterke aanklachten doet horen.
Vooral veracht zij die ouderen, die voor hun vroegere opvattingen in
het Derde Rijk niet willen uitkomen. Ik citeer: „Merkwaardigerwijze
was er plotseling nauwelijks meer één „Nazi" boven 30 jaar. Iedereen
schold op Hitler en zijn regime. De jeugd echter zweeg, omdat ze zich
nog schaamde. De verhouding tussen de generaties is de laatste jaren
zonder twijfel beter geworden, maar de ouderen hebben het de jongeren
in veel opzichten moeilijk gemaakt, zij hebben het hun ook moeilijk
gemaakt, zich van Hitler los te maken".
De keerzijde van dit probleem tussen jongeren en ouderen is de
vraag in hoeverre of de jeugd schuld heeft. Zoals de jeugd het ziet, ligt
hun schuld meer in een schuldig plichtverzuim van de oudere generatie,
de kerk en de school. Haar eigen falen geeft ze slechts daar toe, waar
ze aan werkelijke misdaden heeft deelgenomen.
Ik citeer: „Nu stelt men het voor als de schuld van de jeugd, dat zij
niet gedacht en gevoeld heeft. Niet denken en voelen als schuld van
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tienjarige kinderen! Want destijds, bij hun opname (in de Hitlerjugend) , zouden ze hebben moeten denken, later was het te laat. Te
midden van schij nglans en Nat. Soc. phrasen opgegroeid, moesten ze
ineens de valsheid inzien. Hadden ze tenminste in de school iets anders
gehoord! Maar neen, alles was vol van deze hoogdravende phrasen.
Alleen thuis, en ook dan slechts, als de ouders christelijk georiënteerd
waren, of als het kind het catechismusonderricht bijwoonde, hoorde het
iets van het Christendom .... Destijds, toen het uur daar was om de
jeugd voor te lichten, misten zowel geestelijken als leraren de moed, om
hun positie of zelfs hun leven op het spel te zetten. Geen woord drong
destijds door tot het oor van de jeugd, omdat de weinige mannen, die
het waagden, verdwenen of grotendeels omkwamen".
Aan het einde wijst de schrijver er op, dat men de jeugd een houvast
moet geven, dat zij door kerk en school tot godsdienstigheid moet
teruggevoerd worden en hij eindigt dan woordelijk: „Hopelijk falen ze
niet een tweede keer bij deze taak!"
De jeugd in de eerste naoorlogse tijd vond het hinderlijk, dat de
volwassenen haar niet voldoende tijd lieten om in de nieuwe situatie
thuis te raken. ik citeer: „Moet bij de jeugd niet in alle stilte een nieuw
inzicht rijpen, moet zij niet in eenvoudige critische overdenking tot een
eigen oordeel komen? In plaats daarvan sleurt men de jeugd dadelijk
weer in het volle licht, overlaadt haar met van haat vervulde smaadreden over het oude regime en de oude idealen, stelt nieuwe eisen en
spreekt van verwachtingen, die zij spoedig verwezenlijken moet".
Hier doet de jeugd haar eerste voorstel om uit de moeilijkheden te
geraken: zij verlangt tijd tot bezinning. Zij wenst verinnerlijking en
vernieuwing, zij zou graag de heerschappij van de liefde zien, zij
verlangt bevordering van de gemeenschapsgedachte en godsdienstige
oriëntatie. Zij wil echte voorbeelden en idealen en geeft blijk van hoge
waardering voor vorming, die zij heel bijzonder van een gezuiverde
school verwacht. Naast grondige beroepsopleiding zou de jeugd in de
school graag vorming van gemoed, verstand, wil en karakter ontvangen. In tegenstelling tot de wantrouwende, gereserveerde houding
tegenover de oudere generatie, vooral op politiek terrein, staat een
nauwe band van vertrouwen tussen leerling en leraar, waarvan de
opstellen getuigen.
Het zou niet verantwoord zijn, bij de hedendaagse noden van de
jeugd de ellende van de kinderen onder onze 12 millioen vluchtelingen
uit het Oosten te vergeten.
In het rapport, dat zich bezig houdt met het standpunt van de jeugd
ten aanzien van het lot der vluchtelingen waren ongeveer 60 opstellen
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gekomen is, iemand die zich onafhankelijk weet van het noodlot, zelfs
als hij de onzekerheid van leven en bezit dagelijks moet ondervinden.
Telkens weer wijzen deze jeugdige personen er met nadruk op, dat de
mens ook in het kleine zijn kracht kan tonen, door verdraagzaamheid
en naastenliefde. Volgens anderen kan men in alles de laatste zin
slechts vinden door de godsdienst, door de juiste verhouding met God.
De reactie van de jonge mens, geplaatst tegenover de noden van het
ogenblik, is verschillend naar gelang zijn ouderdom, zijn rijpheid en
zijn verstandelijk-godsdienstige structuur. Een groep staat nog volledig
in de ban van het meegemaakte en heeft nog geen afstand kunnen
nemen. Dit is vooral daar het geval, waar de gevolgen van de ineenstorting zich in politiek en economisch opzicht in de gezinnen nog sterk
doen voelen. Hier heerst niet zelden grote radeloosheid. Het grootste
gedeelte van de jeugd heeft de vaste wil om de crisis te boven te komen. Daarbij mag men echter het gevaar niet over het hoofd zien, dat
de jonge mens, ondanks zijn realistische zienswijze, geneigd is gangbare oplossingen zonder critiek over te nemen. De . jeugd kan niet bij
het negatieve blijven staan. Omdat men in onze tijd het spoor bijster is,
ontwikkelt zich bij de jeugd een sterke behoefte aan oriëntatie op de
grote wereld. Uit het aan den lijve ondervinden van de nood en uit de
hardheid van het bestaan komt een algemeen streven naar waarachtigheid voort. De jonge mens verbergt zich niet meer achter leugen, phrar
se en sentimentaliteit, maar hij durft vrijuit spreken. Hij voelt, dat op
hem de plicht van morele beslissing rust en dat hij verantwoordelijk is
voor zijn daden. En ondanks het leed, dat hij heeft meegemaakt, vertoont zich bij hem geen ondergangsstemming. Slechts één stem uit vele,
bij het citaat uit Sophocles' Antigone: „Want wie in zulk een vloed van
onheil leeft als ik, is voor hem een vroege dood geen gewin?" „Als men
ons de vraag zou stellen: Is zijn beter dan niet zijn? dan zou wellicht
de uitspraak van ons allen duidelijk en ondubbelzinnig zijn: Wij zijn
jong, voor ons is het zijn het leven, zonder zijn zou er geen leven zijn,
ook het geestelijke, onzichtbare zijn is leven en omdat wij het leven, het
bestaan liefhebben, zeggen we: Het zijn is beter dan het niet zijn... Het
komt mij voor, dat het van een grotere kracht getuigt, te zijn dan niet
zijn. Het „en toch" staat voor mijn leven."
De jeugd ziet duidelijk in, dat zij door een verkeerde politiek in de

hedendaagse crisis is terecht gekomen. Het is daarom begrijpelijk, dat
hier in, het vraagstuk van de politiek, het genezingsproces het langzaamst voortgaat. Als ballast uit het vroegere en jongste verleden vindt
men in de opstellen soms uitingen van zelfgenoegzaamheid, primitieve
nationale en politieke vooroordelen, een tot grootspraak neigend zen4
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dingsbewustzijn, over het geheel genomen weinig begrip voor politieke
feitelijkheden. Een zelfstandig politiek oordeel vindt men nauwelijks.
Het nationaal-Socialisme wordt afgewezen. Een instinctieve wil tot nationaal zelfbehoud leeft bijna in allen, eveneens trouw aan Duitsland.
Wat de binnenlandse politiek betreft, valt het de jeugd moeilijk een
positieve houding te vinden tegenover de partijpolitiek. Het woord
„partij" is zwaar belast. Ook wordt opgemerkt, dat de politieke leuzen
van de diverse partijen te sterk herinneren aan de phrasen uit het nabije verleden, waardoor het wantrouwen versterkt wordt. Daarom wijst
de jeugd van de middelbare scholen in het algemeen het lidmaatschap
van een politieke jeugdorganisatie af, terwijl ze zich gemakkelijk aansluit bij de confessionele of de vrije jeugdbeweging.
Toch wordt in de opstellen algemeen de democratie als een zinrijke
vorm van de menselijke samenleving erkend. Haar eerste taak ziet men
in de bescherming van de enkeling tegen de overmachtige greep van de
staat.
Volledige socialisatie wordt verworpen, privaat-eigendom verdedigd. Men verlangt ontproletarisering van het proletariaat door het
scheppen van betere levensvoorwaarden. De jeugd heeft geen oog meer
voor standsverschillen, tengevolge van de door alle lagen der bevolking
gelijkelijk doorgemaakte ellende. De voorrang, die de ontwikkeling
verschaft, is voor de jongeren geen doel in zich, maar zij zijn zich
bewust, dat ze daardoor een verantwoordelijke taak krijgen tegenover
het volk als geheel. Zij kennen hun plicht tot politieke medewerking en
zij zijn daartoe ook bereid, maar de reële mogelijkheden daarvoor
worden op het ogenblik nog niet gezien. Een belemmering ligt voor de
jeugd niet alleen in de aanwezigheid van de bezettende macht, waardoor op zich reeds de verwerkelijking van een zuivere democratie verhinderd wordt, maar ook in het optreden van de bezettende macht. De
leerlingen vinden het ten dele onrechtvaardig, twijfelen aan de goede
wil, en noemen de bezettende machten straffende rechters. Zij becritiseren o.a. de hoge bezettingskosten, de denazificatie, de processen van
Neurenberg, terwijl in het Oosten nieuwe gruwelen gepleegd kunnen
worden, en de demontage, die zij onrechtvaardig vinden. De jeugd is
zo critisch in haar oordeel, omdat zij van de westelijke mogendheden
juist op democratisch gebied zuivere politieke voorbeelden had verwacht.
De blik van de jeugd is naar het Westen gericht. Het Oosten is voor
haar een andere, verafschuwde, maar ook gedeeltelijk onbekende
wereld. Uit de opstellen blijkt, dat hier het werk van de school moet
beginnen, om de jeugd te leren onderscheiden tussen de Russische
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Een deel van de leerlingen ziet, dat bij ons de grote desorganisatie
het eerst aan het licht getreden is. „Dat juist wij nu in deze situatie
zijn terecht , gekomen, ligt hieraan, dat wij het volk zijn, dat uit de
ontwikkeling van de Westerse geest de laatste consequenties getrokken
heeft". De vernieuwing lijkt hun slechts mogelijk van de menselijke
geest uit. Een leerlinge schrijft aan een buitenlander: „De komende
wereld is de wereld van de mens in de waarheid, de wereld van de
persoonlijkheid en de scheppende geest. Mogelijk is deze wereld op de
basis van wederzijdse achting, van elkaar begrijpen, van barmhartigheid van uw kant en van onderlinge liefde".
Samenvattend kan men zeggen, dat duidelijke pogingen zijn waar
te nemen om te komen tot een nieuwe houding tegenover het buitenland en dat men zich welwillend openstelt voor buitenlandseinvloeden.
Eenzelfde tegemoetkomende houding leggen de leerlingen thans aan
de dag en wel sterk in tegenstelling met vroeger voor vraagstukken, die de vorming en de ontwikkeling en speciaal de school
betreffen. Algemeen bestaat de opvatting, dat echte vorming in de
hedendaagse noden een hulp kan zijn, ook voor een arm volk. De jeugd
streeft ernaar het begrip „vorming" duidelijk te omlijnen. Ze ziet het
wezen van de vorming in de ontwikkeling van de krachten van verstand
en hart, als een streven naar echt mens zijn, naar menselijke waardigheid, naar waarheid, oprechtheid, zelfopvoeding, tact, achting, eerbied.
Waarlijk een heel ander vocabulair als dat van het Derde Rijk!
De jeugd wenst, dat verstandelijk-geestelijke vorming voor ieder
toegankelijk is. De verwerkelijking van deze vorming door het overdragen van de geestelijke goederen op anderen, beschouwt zij als de zin
en het doel van de school. Van een gezuiverde school, niet van een
onderwijsherziening verwacht zij deze echte vorming. Soms wordt er
radicaal en met grote oprechtheid op gewezen, dat de schoolpractijk
van dit program afwijkt. Niet een onderwijsherziening zal verbetering
brengen, maar een innerlijke hervorming der leraren; daarbij treden
evenwel talrijke leerlingen in hun opstellen als kleine schoolhervormers
op. De leerlingen zien in hun leraren doorgaans mensen, die vertrouwen waard zijn. De gemeenschappelijke, moeilijke ervaringen aan
het front en thuis hebben hen nader tot elkaar gebracht.
Ons leraren valt bij deze leerlingengeneratie het nuchtere denken op,
dat wars is van alle dweperij, overdrijving en grootspraak. Het al te
zakelijke denken komt sterk tot uitdrukking in het streven naar zekerheid en vastheid. Terwijl de eerste generatie, die na 1945 de school
verlaten heeft, reeds in de oorlog aan harde ontberingen gewend was
en daarom doorgaans grote offers brengt om haar studie te kunnen
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voltooien, kan een gedeelte van onze tegenwoordige abituriënten, nu er
door de geldsanering aanlokkelijke vooruitzichten zijn, slechts moeilijk
de moed opbrengen om verder te studeren met de daarmee noodzakelijk verbonden ontberingen.

Bijzonder moeilijk is het een inzicht te geven in de godsdienstige
toestand van de tegenwoordige jeugd en wel vanwege het intieme
karakter van het godsdienstige en de daarmee samenhangende schroom
om erover te spreken, verder ook wegens het ontstellende gebrek aan
gefundeerde godsdienstkennis, waardoor het onder woorden brengen
van de meest persoonlijke religieuze ervaring bemoeilijkt wordt. Slechts
een deel der leerlingen raakt het godsdienstig probleem aan.
Zoals de jeugd na 1945 welwillender dan ooit te voren staat tegenover elk terrein van kennis, zo stelt ze zich ook open voor de godsdienst, niet alleen omdat ze deze beschouwt als een vak onder de
andere vakken, maar ook omdat ze in de godsdienst een middel ziet om
tegen de wereld en het leven opgewassen te zijn. Bij een enquête aan
enige middelbare scholen van Westfalen, waar de bevolking overwegend katholiek is, verklaarden 30% dat zij gelovig waren, 40% dat
ze belangstellend waren en 30% dat ze afwijzend stonden. En bij
gelegenheid van een lezing van een pater voor leerlingen van middelbare scholen, zei een van de jonge toehoorders: „Pater, U gaat van de
veronderstelling uit, dat wij gelovig zijn, wij zijn niet gelovig, alleen
maar belangstellend". Een eerlijke uitroep! Want hoe zou het grootste
gedeelte van onze jongens gelovig zijn, het zou na alles, wat voorafgegaan is, een totaal onnatuurlijke toestand zijn. Immers ook de oudere
generatie leeft bij lange na niet meer vanuit een christelijke overtuiging 1 ) .
Men kan echter onder alle omstandigheden een grote ontvankelijkheid voor godsdienstige dingen constateren, die haar verklaring vindt
in de nood en het duidelijk worden van de algemene onzekerheid. Deze
belangstelling is niet dogmatisch maar ethisch en dit kan in het ongunstigste geval leiden tot een degraderen van het religieuze mysterie tot
een louter ethisch-philosophische levensleer, als een hulpmiddel in
moeilijkheden.
Er zijn leerlingen, die nog midden in de strijd staan om religieuze
waarden en om Christus. „Dan is er voor mij slechts één weg: de
terugkeer tot het ware Christendom. Geen veruiterlijkt Christendom
kan ons helpen uit onze verwarring, geen gewoonte-Christendom, neen,
1)
Zie hiervoor de artikelen
en Augustus 1949.

van: Otto B. Roegele in Hochland, Februari
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alleen een Christendom, dat de zedelijke krachten in de mens weet
wakker te roepen". Hier wordt het Christendom dus zuiver ethisch
gezien, als een middel om de hedendaagse noden te overwinnen, van de
volheid van het Christendom nog ver verwijderd. Hier bestaat het grote
gevaar, dat al te dikwijls en al te gemakkelijk het Christendom beschouwd wordt als een soort patentoplossing, waardoor men opgewassen is tegen de harde strijd om geestelijk-zedelijke waarden.
Anderen hebben het reeds gebracht tot een beleven van het christelijk geloof, tot een leven uit het geloof in Christus. Deze leerlingen
verwachten, dat men door de verlevendiging van het geloof de geestelijke en materiële chaos kan te boven komen en voelen zich daarom
geroepen tot het apostolaat, tot de echte navolging van Christus.
Daarom zoekt men sterk naar voorbeelden en zo kan er van de ontmoeting met een mens, die van Christus' geest vervuld is, een grote
kracht uitgaan. Hier volgt een passage uit een opstel, getiteld: „Een
mens, die grote indruk op mij maakte". „Ik had slechts een korte ontmoeting met haar en toch kan ik haar nooit meer vergeten .... in een
lage, zwak verlichte ziekenhuiskapel stond ze voor ons, een kleine
schare van wijkhelpsters, en verklaarde ons een passage uit de Bijbel.
Ik moest haaar voortdurend aankijken. Haar gezicht straalde een grote
vreugde uit, een vreugde waaraan men kon merken, dat ze niet vergankelijk is, maar uit bronnen put, die nooit opdrogen en die met steeds
dezelfde overvloed rijkelijk water geven"..... Daarom rustte op het
uur dat ik haar leerde kennen zoveel zegen, omdat Gods Geest tastbaar
om haar zweefde en God zelf het was, die door haar tot ons sprak. En
toch is deze figuur, die voor mij een zo grote zegen werd en die zoveel
licht verspreidde, slechts een mens .... maar een zegenbrenger voor
velen en een getuige van Zijn Heerlijkheid".
Een ander schrijft: „Steeds is het uiterlijk beeld een spiegelbeeld van
het innerlijk .... de ruïnes van onze steden zijn een afspiegeling van de
ruïne, waartoe de innerlijke waarden vervallen zijn. Maar niet alleen
ruïnes hebben wij. Zoals er nog kerken staan gelijk vroeger, zo zijn er
ook mensen, die hun innerlijke waardigheid bewaard hebben en die alle
krachten inspannen om een uitweg te vinden uit de situatie, waarin zich
ons volk en de mensheid in haar geheel bevindt. Hen willen wij
navolgen".
Is de taak van de godsdienstleraar wellicht de moeilijkste, ze is zeer
zeker de belangrijkste en mooiste, gezien de verhevenheid van het doel:
met de genademiddelen de eeuwige zaligheid en de gloria Dei te
bewerken. Zijn taak zal het zijn door ontwikkeling en verdieping van
de geloofskennis een echt christelijke grondslag te leggen, die niet op
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een gegeven ogenblik wankel zal blijken. Is deze grondslag aanwezig,
dan zal het de jeugd gemakkelijk vallen ook te leven volgens Christus'
leer.
Ofschoon ik mij tot de hoofdzaken heb moeten bepalen, hoop ik, dat
ik een juist beeld gegeven heb, van hetgeen er omgaat in de jeugd van
de middelbare scholen en van de moeilijkheden, waarmee zij te kampen
heeft.
Terwijl ik hiervoor de aandacht vraag van de Nederlandse lezers,
ben ik mij pijnlijk bewust, dat tengevolge van de door ons veroorzaakte
catastrophe ook in uw land dergelijke problemen om een oplosing
vragen.

De school voor kleine mensjes
door F. DE KOCK

Nieuwe inzichten

D

E vormende betekenis van het kleuteronderwijs is door de resul-

taten van psychologische onderzoekingen in de laatste 25 jaren in
een nieuw licht komen te staan. De ontvankelijkheidscurve van de
jonge mens bleek niet het hoogst te stijgen in de jaren van 7 tot 12,
doch in de jaren van 3 tot 7. In een kort voor de oorlog verschenen
werkje „Nos enfants et nous", wijst Prof. Dr E. de Greef uit Leuven er
op, dat op vijfjarige leeftijd de vrucht der persoonlijkheid reeds gezet is
en dat de verdere ontplooiing en ontwikkeling van die persoonlijkheid
niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit der gezette vrucht doch van
het klimaat waarin die vrucht tot rijpen kan komen. Allerlei factoren
beïnvloeden het ontwikkelingsproces, waarbij het eigen kindermilieu
van allesbeheersende betekenis blijft.
„De ontwikkeling", aldus Prof. Dr A. Chorus, „van de capaciteiten,
van de kleuter wordt, evenals de hele ontwikkeling, door twee factoren
beïnvloed, n.l. de aanleg en de omgeving. Naar mate het ontwikkelingsproces nu voornamelijk bepaald wordt door de aanleg noemt men het
een proces van rijpen en wanneer het meer beïnvloed wordt door de
omgeving noemt men het leren".
Dat rijpen en dat leren van de kleuter vereist dus een eigen omgeving, een eigen wereldje, een samenzijn met andere kleuters, bijvoorbeeld in de kleuterschool. Het is merkwaardig te lezen hoe lang, zelfs
vooraanstaande, practische paedagogen zich in de vormende waarde
van de kleuterschool vergisten. Kanunnik Dr A. Decoene maakt zich
tot tolk der paedagogen door het volgende mea culpa.
„Wij moeten het bekennen, al te lang hebben we het grote aandeel
in het christelijk opvoedingswerk van onze bewaarscholen onderschat.
Op het ogenblik meer dan ooit, onder de drang van de omstandigheden
zelf, wint dit werk aan belang.
Gezaghebbende psychologen en kenners van kinderen leggen thans
de nadruk op het belang, voor het verder evolueren van de kinderziel,
van deze leeftijd van 3 tot 6 jaar. In deze periode ligt juist een „Entscheidende Zeit", een reeks van beslissende ogenblikken, een tijd
waarin iets fundamenteels geschiedt in de psyche van het kind, en die
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met al zijn vruchtbare gevolgen, nooit meer als zodanig terugkeert.
Wanneer de aangepaste opvoedingsarbeid op dit doorslaande ogenblik
ontbreekt, dan wordt in de opgaande lijn van de ontwikkeling van het
kind een leemte geslagen, die oorzaak is dat alle verdere arbeid op
verkeerd spoor wordt gebracht of geheel stokt en ontzenuwd wordt".
Door dit nieuwe inzicht is de betekenis van de kleuterschool totaal
gewijzigd. Het „bewarende" element is vervangen door het „vormende"
element, de kleuterschool is geworden een essentieel eri uiterst belangrijk instrument van opvoeding en onderwijs. Dit motiveert ten volle het
streven naar coórdinering van het kleuteronderwijs in cde bestaande
wettelijke onderwijsregeling. Het valt immers niet te ontkennen, dat dit
kleuteronderwijs de drempel vormt van het gewoon lager onderwijs,
waarvan het dan ook terecht de poort wordt genoemd. Het een sluit
volkomen aan op het ander. Hoe is nu de wettelijke regeling voor de
kleuterscholen? Beginnen we met een kleine voorgeschiedenis.
Oorsprong

Een vrij uitvoerige literatuur over de groei van het kleuteronderwijs
wijst onomstotelijk op een middeleeuwse oorsprong. In de Begijnenhoven van Nederland en België was de kleuterschool een nimmer ontbrekend instituut, statuair geregeld ten gerieve van de Begijntjes, de
bestaande „grote" scholen en de kinderen zelf. De oudste bewaarde
statuten van het Bredase Begijnenhof (1509) bevestigen dit en maken
het zonder meer waarschijnlijk dat die toen gegeven verordeningen een
reeds lang vóór dien bestaande toestand legaliseerden.
Naast de Begijntjes wijzen middeleeuwse fragmenten uit kronieken
en literatuur op nog andere vrouwelijke kloosterlingen met paedagogische activiteit ten bate van de kleuter. Genoemd worden de zusters van
het Gemene Leven, de Tertiarissen van Franciscus, Dominicus, en
Norbertus; zij beoefenden allen de kleuterpaedagogiek, al ontbrak nog
ieder methodisch inzicht naar de ideeën van een Fróbel of Montessori.
Wat er niet ontbrak was een alles overwinnende liefde, en de zekerheid dat een kind van 3 — 7 jaren al een zeer belangrijke graad van
ontvankelijkheid bereikte.
Dr S. Coronel zwaait de vrouwelijke, religieuze kleuterleerkrachten
der middeleeuwen de niet geringe lof toe „dat zij zich door onbaatzuchtige handelingen, ter liefde van de Kerk en hun heilig geloof, opgewekt
en geroepen gevoelden zich naar best vermogen van die taak te
kwijten".
Ook van die tijden mag men zeggen: de religieuzen beten de spits af.
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Reformatie en Revolutie
De kleuterschool kreeg in de periode van reformatie tot revolutie, dus
van 1580 1780, een weinig vleiende reputatie. Moesten we de toen
levende geslachten beoordelen naar de weinig menslievende gevoelens
voor de kleuter in de scholen, dit oordeel kon niet anders dan beschamend zijn. In plaats van de onbaatzuchtigheid der middeleeuwse religieuzen kwam een verlangen tot geld verdienen de paedagogische
activiteit beheersen. Met de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen.
Alle beschrijvingen komen hierop neer, dat de kinderen bij een schoolmatres in bewaring werden gegeven en dat deze maar moest zien hoe
ze dat klaarspeelde voor enkele stuivers per kind per week. Iedere
straat in iedere stad bezat een of meer van die kindermagazijnen, wier
inrichting de naam droeg van de schoolmatres: Betje Muysschool, die
van Janke bij de Vismarkt of van Griet in de Nes, enz.
Marie Verbeeten geeft in haar alleraardigst boek: „Geschiedenis van
het bewaarschoolonderwijs", de volgende karakteristiek:
De schoolvertrekken waren vaak donkere, vochtige kelders met
stenen vloeren; slecht verlichte insteekkamers waar nooit een zonnestraal kon binnendringen; zolders van pakhuizen, en ook wel voorhuizen die tegelijk dienden als keuken-, slaap- en woonvertrek.
De kinderen zaten op stoofjes, op lage banken zonder leuning, of
meestal op de vloer, caproenkens en mutsen op het hoofd. Sommige
scholen werden in de winter niet verwarmd; in andere brandde onder
de brede schoorsteen een groot vuur van takkebossen, waar de kinderen
langs liepen en zich met de vonken vermaakten. In een hoek van het
vertrek stonden een „stillekyn" en de nodige kamerpotten.
De matres of schoolvrouw zat meestal op een „pultruumke", een
lessenaar, waarop de noodzakelijke instrumenten om de orde te handhaven: een „wilgen roe", een „hantplaexke" en een „lang tien", waarmee zij zelfs de kinderen op de achterste banken kon bereiken. Als zij
kon lezen, wat echter dikwijls niet het geval was, dan lagen op de
lessenaar de Bijbel, de Heidelbergse catechismus en het Haneboek.
Het onderwijs bestond in het geestdodend leren en repeteren van het
Vader-onse, de twaalf artikelen des geloofs, de tien geboden, het
morgen- en avondgebed, het gebed voor en na het eten, in het opdreunen van teksten en spreuken. Dit alles werd afgewisseld met het
uitgalmen van een psalm of kerkgezang. Kon de matres lezen, dan zette
zij haar onderwijs op hoger peil. Ze leerde de kleuters de letters van het
A, B, C, en daarna het „spellen" uit het Haneboek, en vergastte hen
dagelijks op een hoofdstuk uit de Bijbel, of op de lessen van de Heidel-
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bergse catechismus, waar de kinderen niet naar luisterden en waarvan
zij in geen geval iets begrepen.

Onder de wet van 1806
Bekend mag worden verondersteld dat ons gewoon lager onderwijs
van heden embryonaal steunt op de schoolwet uit het jaar 1806. Deze
wet gaf vorm en inhoud aan een drang naar volledige vernieuwing,
opgekomen in het laatste kwart der 18e eeuw, en omvatte zowel de
methodiek als de staatsrechtelijke positie van het onderwijs. Zelfs de
kleuterschool werd door de auctor van deze wet (A. v. d. Ende) niet
vergeten. In 1813 stonden er niet minder dan 1513 geregistreerd. Wettelijke bepalingen bonden voortaan dit soort schooltjes, bestemd voor
kinderen beneden de 6 jaar, aan allerlei in zich zeer goede voorschriften, zoals verlof van de plaatselijke overheid, het afleggen van een
soort geschiktheidsproef, bepalen van een leeftijdsgrens, het beperken
van de leerstof, het onderworpen zijn aan schooltoezicht.
Merkwaardig is alleen, dat in deze periode reeds in verschillende
departementale reglementen, o.a. dat van Brabant uit 1807, aan de
gemeentebesturen de verplichting wordt opgelegd kleuterscholen te
stichten. Een bepaling die in 1857 jammerlijk uit de nieuwe schoolwet
verdween.
Het gehalte van het onderwijs bleef beneden peil.
Zo lezen we in het algemeen overzicht van de staat van het Lager
Onderwijs in elk der Noordelijke Provinciën voor het jaar 1823:
„De natressen-schooltjes, te Amsterdam ten getale van drie honderd
acht en zeventig, zijn voor groote verbeteringen vatbaar: door het
onderzoek wordt menig ongeschikt voorwerp geweerd, en menige geschikte kinderbewaarster opgeleid tot goede behandeling der kleinen.
De Plaatselijke Schoolcommissie vergeet dit gewigtig belang niet; maar,
wanneer die van Haarlem, waar slechts twintig zulke schooltjes bestaan, bij haar jaarlijksch verslag verklaart, dat zij, op twee na, niet
meer dan bewaarplaatsen van kleine kinderen zijn, dan vordert de
billijkheid, dat men, bij zulk een overgroot getal, tijd geve, om zoo veel
mogelijk, te verbeteren; terwijl dan nog altijd de plaatselijke omstandigheden belemmeringen opleveren, die, op het papier met schrijf- of drukletters, ligter op te heffen zijn dan inderdaad".
Geleidelijk vervielen de oude benamingen. Wat de matressenscholen
geweest waren werden in de loop der 19e eeuw kleine kinder- of
bewaarscholen, veelal gebrekkige navolgingen van de inrichtingen door
Pestalozzi en Fröbel ontworpen.
De Engelse „infant school" en de franse „salles d'asiles" waren beter
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geschikt voor het gebruik in onze steden, en werden dan ook het eerst
door de Maatschappij tot nut van het algemeen ingevoerd. Toch kwam
dit kleuteronderwijs in Nederland nimmer tot gezonde ontwikkeling om
de eenvoudige reden, dat de wetgever zoals opgemerkt, het bij de wet
van 1857 geheel aan zijn lot overliet. De gemeentebesturen kregen geen
enkele verplichting tot het stichten van dit soort scholen, zodat hiertoe
dan ook slechts enkele gemeenten overgingen. Aan subsidiëring van
door particulieren gestichte bewaarscholen dacht men natuurlijk nog
minder dan aan de subsidiëring van het lager onderwijs. Zo groeide
een toestand, die nog heden op veel plaatsen bestaat, van totale onverschilligheid der publieke instanties; noch het rijk, noch de gemeente of
de provincie dacht er aan dit onderwijs te beschermen.

Katholieke Activiteit
Wat de overheid verzuimde werd door particulieren tot stand ge.bracht. En het past hier te wijzen op het pionierswerk van de vrouwelijke onderwijsgevende congregaties, die het enorme belang begrepen
van de eerste ontluikingsjaren voor het opgroeiende kind.
Exacte gegevens ontbreken zelfs in de archieven der moederhuizen
van de congregaties. Maar het zegt wat als men leest, dat de zusters
van Tilburg reeds in 1850 vier Amsterdamse katholieke kleuterscholen
bestuurden. Langzaam penetreerden de congregaties het Zuid en Noord
en overal begon met met de verpleging der ouden van dagen en de verzorging van de kleuters. Met hoeveel enthousiasme de katholieken het
kleuteronderwijs steunden blijkt uit de ongeremde stijging van het
aantal R.K. kleuterscholen. Dit bedroeg in 1915: 554 scholen met
66.341 leerlingen, in 1925: 800 scholen met 79.093 leerlingen, in 1938:
1085 scholen met 113.090 leerlingen, terwijl per 1 Januari 1948 een
aantal R.K. kleuterscholen stond geregistreerd van 1128 met een bevolking van plus minus 135.000 leerlingen. Dat het gehalte van dit immer
stijgende kleuteronderwijs niet over de gehele linie beantwoordt aan de
moderne eisen spreekt vanzelf. Modern onderwijs, ook modern kleuteronderwijs kost zeer veel geld. Zoveel geld, dat geen enkele parochie
zich de weelde kan permitteren om een dergelijke school uit eigen
middelen te betalen. Zelfs een gemeentelijke subsidie, hoe royaal ook,
is tot heden in geen enkele plaats in staat geweest om de besturen te
verlossen uit chronische geldzorgen. Hier moet de staat helpen.

Belofte maakt schuld
De Nederlandse Staat onttrok zich tot heden aan iedere financiële
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verzorging van het kleuteronderwijs. Reeds Minister Rappard deed in
1857 allerlei toezeggingen, gevolgd in 1870 door Minister Fock.
Daarna kwam Minister Kappeyne in 1879, maar geen dier toezeggingen werd gehonoreerd. De verschillende ontwerpen bleven in de departementale portefeuilles. Wel stelde men de hygiënische commissie in,
die namens de volksgezondheid in 1881 rapporteerden, dat de behuizing geen andere naam verdiende dan „holen van menselijke ellende".
Maar al die provinciale commissies verklaarden eenparig, dat een
wettelijke regeling de enige oplossing kon zijn.
Een ogenblik dacht men dat Minister Heemskerk in 1912 het verlossende woord zou spreken. Zijn ontwerp bevatte een bepaling waarbij
de confessionele kleuterscholen 75% der stichtings- en 75% der exploitatiekosten zouden vergoed krijgen. Het was te mooi om waar te
kunnen zijn. Het departement borg ook dit ontwerp op bij de collectie
afgelegde voorgangsters.
Toch zat er wijziging in de lucht. Het was de bevredigingscommissie
van 1913, die opnieuw het kleuteronderwijs aan de orde stelde. Deze
commissie wilde niet meer of minder dan het kleuteronderwijs doen
delen in de financiële gelijkstelling, welke voor het lager onderwijs
werd aanbevolen. Zij overwoog daarbij: ,Wanneer toch in de toekomst
goede verhoudingen zullen blijven bestaan tusschen openbaar en bijzonder onderwijs, dan moet er van kunstmatige bevoordeling van een
dezer takken van het volksonderwijs geen sprake meer kunnen zijn.
Daaronder kan men rekenen het lokken van kinderen naar de eene of
andere schoolinrichting door een lage leeftijdsgrens voor de toelating te
stellen. Mede kan daaronder gerekend worden de opzetbevoordeling
van de eene of andere groep van bewaarscholen, van waaruit de kinderen lichtelijk op gelijksoortige schoolinrichtingen van het lager onderwijs zouden overgaan".
Minister de Visser nam dit ontwerp niet over. Hij prefereerde een
eigen departementaal plan, dat uitging van financiële bezwaren tegen
de gelijkstelling en vervolgens van ethische bezwaren tegen de geest
van het ontwerp. De geestelijke tegenstelling: bijzonder — openbaar
onderwijs achtte deze Minister niet aanwezig.
Tegen veler verwachting in zag ook Minister de Visser geen kans
een bewaarschoolwet op zijn naam te krijgen. Nu is de beurt aan
,

Minister Rutten. Tal van publicaties hebben duidelijk gemaakt hoe
stringent een wettelijke regeling is. Rapporten over de verhoudingen in
Brabant en Limburg brachten toestanden aan het licht, waarop Nederland zich niet kan beroemen. Aan de andere kant maakt de vrijheid der
gemeentebesturen sinds vele jaren de ongelijkheid tussen openbaar en
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confessioneel kleuteronderwijs tot een publieke steen des aanstoots.
Iedere gemeente kon tot heden rustig uit de openbare kas de middelen
putten om eigen kleuterscholen te bouwen, zonder dat de bestaande
particuliere kleuterscholen enig recht op gelijke behandeling konden
doen gelden. Dit was fataal voor de distributieve rechtvaardigheid,
waarop alle burgers t.o.v. de overheid toch recht hebben. Nog fataler
echter is de toestand, als een gemeente bij de nieuwe regeling zich
helemaal van het kleuteronderwijs kan distanciëren, hetzij uit aversie
tegen eventuele gelijkstellingsconsequenties, hetzij uit verkeerd inzicht
over de vormende waarde van de kleuterschool, hetzij uit een soort
klaplopers-mentaliteit, steunend op de overtuiging dat het particulier
initiatief dit wel ter hand neemt. Dit zou catastrofaal zijn voor een
gezonde ontwikkeling van het kleuteronderwijs, waarvan speciaal de
kinderen uit de niet-rijke provincies van Nederland het slachtoffer
worden.
Moge Minister Rutten de wijsheid worden geschonken om een
lastige erfenis, hem door het voorgeslacht nagelaten, tot een bevredigende liquidatie te brengen. Moge hij begrijpen, dat het onthouden van
goed kleuteronderwijs aan enige honderdduizenden kinderen een evenwichtsstoornis veroorzaakt tussen de kleine categorie der bevoorrechte
kleuters en de grote categorie der verwaarloosde kleuters. Moge hij
tenslotte zich goed realiseren, dat de financiële kant van dit onderwijs
in het verleden reeds meer dan eens oorzaak is geweest van niet gewild,
maar niettemin toch gepleegd onrecht.
Tenslotte nog dit.
Er is weinig scherpzinnigheid voor nodig een behoorlijk functionerende wet voor het kleuteronderwijs te formuleren.
Aan adviseurs en wetontwerpers zal de Minister dan ook geen
gebrek en geen behoefte meer hebben. Zijne Excellentie zou veel meer
genoegen beleven indien iemand hem bij een volmaakt wetsontwerp
meteen ook de weg wees om de nodige fondsen bijeen te krijgen ter
financiering van een bevredigende oplossing.
Als er bijvoorbeeld 30 millioen nodig is, doch er komt slechts 20%
van dit bedrag beschikbaar, dan faalt ook de ideaalste regeling op
papier.
En met een regeling op papier is Nederland niet geholpen.

Europese Clearing Unie:
de weg naar integratie
door Dr A. THOMAS

Het probleem van Europa's integratie kan slechts
worden opgelost indien de omwisselbaarheid der
Europese valuta's volledig wordt hersteld.
Wilhelm R ipke

N

IETS is gemakkelijker dan in redevoeringen of geschriften de
noodzakelijkheid van internationale verstandhouding en samenwerking te onderstrepen. Vooral in West-Europa, waar cooperatie
inderdaad meer dan elders geboden is, vindt het thema „Europa zal één
zijn of niet zijn" dankbaar gehoor.
Het zou verkeerd zijn de betekenis van een dergelijke bedrijvigheid
te onderschatten: zij draagt er alleszins toe bij het probleem in het
brandpunt der publieke belangstelling te plaatsen, de geesten te rijpen,
een Europees bewustzijn te ontwikkelen.
Als het er echter om gaat woorden in daden om te zetten schijnt
internationale solidariteit en inzonderheid samenwerking onder de
Europese natiën niet meer zo vanzelfsprekend.
In feite werd de eerste grootscheepse concrete poging om Europese
integratie te verwerkelijken, het Marshall plan, door de U.S.A..-- niet
door een Europese natie --- ondernomen.
Sedert de Marshall-dollars in Europa begonnen te vloeien zijn nu
twee jaar verlopen. Het vierjarenplan is dus halfweg. Een paar weken
geleden heeft de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking haar tweede verslag gepubliceerd. Het laat in zekere mate toe de
reeds bereikte resultaten te beoordelen en de kansen op verder succes
te schatten.
I. Het Marshall-plan halfweg
a. Gevaar voor ineenstorting geweerd

Het voornaamste, althans onmiddellijke doel is ongetwijfeld bereikt:
Europa werd behoed voor economische ineenstorting, die bijna zeker
politieke chaos zou hebben uitgelokt. Op dit gebied overtreffen de
vruchten der Amerikaanse tussenkomst alle verwachtingen. De WestEuropese productie werd zo hoog opgedreven dat ze thans met 15%
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het vooroorlogse peil overtreft. De prijzen zijn over het algemeen
gestabiliseerd; de inflatie is ingedijkt; er wordt tot belangrijke investeringen overgegaan.
b. Dollar-deficit geslonken

Toch is dit niet voldoende. Ondanks de verhoogde Europese productie kon het evenwicht in het internationaal goederenverkeer niet
worden hersteld. Nog heerst er een nijpend tekort aan dollars. Wel
kon echter dit tekort, dat in 1947 voor Europa 9 milliard bedroeg, in
1949 tot 4 milliard worden teruggebracht. De hoop is gewettigd dat dit
laatste bedrag nog verder zal kunnen verminderd worden. Doch de
meest optimistische voorspellingen gewagen toch nog van een deficit
van één milliard dollar voor 1952, laatste jaar van het Marshall-plan.
Geen wonder: vier jaren uitzonderlijke inspanningen vermogen niet
op te wegen tegen een evolutie die zich sedert tientallen jaren voltrekt.
Amerika importeert uiterst weinig, vooral wanneer men het relatief
belang van dit land in de wereldeconomie in acht neemt. Rond 1900
vertegenwoordigde de invoer van Europese producten ongeveer 2%
van de Amerikaanse consumptie. Thans nog 0,5%. Wat meer is: de
Amerikaanse mededinging op de wereldmarkten is zó scherp dat ze
geleidelijk de positie van de Europese exportlanden in het gedrang
brengt en aldus een mogelijke bron van inkomsten afsnijdt. Het voorbeeld van Latijns Amerika is typisch: De Europese uitvoer die voorheen
het dubbele van het Amerikaanse exportcij f er bedroeg is nu tot op de
helft van ditzelfde cijfer geslonken. De U.S.A. leveren thans 63% van
de Zuid-Amerikaanse invoer, tegenover 27% vóór de tweede wereldoorlog. Wanneer men daarenboven denkt aan de nog steeds bestaande
hoge tolmuren die de Amerikaanse markt voor de Europese mededinging beschermt, dan kan men de algemeen aanbevolen ontwikkeling
van Europese export naar de U.S.A. om het beruchte dollartekort te
verhelpen moeilijk anders dan als bittere humor bestempelen.
c. Gebrek aan economische integratie

Op langere termijn is het voornaamste doel van het Marshall-plan
evenwel de economische en zo mogelijk de politieke integratie van
Europa. Zonder die integratie blijkt immers het oude vasteland in de
huidige omstandigheden niet meer leefbaar. Het Marshall-plan kan het
best met een bloedtransfusie worden vergeleken: deze moet de na twee
zware ziekten uitgeputte patiënt weer op de been helpen en in staat
stellen zelfstandig te leven. Niemand toch denkt er aan .de dollartoevloed te bestendigen. Niemand ook kan er aan twijfelen dat Europa,
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rika ook die producten aan te kopen waarvoor andere Europese landen
tevergeefs afzet zochten.
Erger nog: bepaalde deelnemende landen aarzelden niet van de
Marshall-hulp gebruik te maken om over te gaan tot het zich opnieuw
uitrusten met, en het aanschaffen van productie-goederen van Amerikaanse oorsprong, ongeacht het bestaan van voldoende of reeds overtollige in Europa bestaande productie-mogelijkheden van gelijke aard.
***

De behoefte om aan dit verschijnsel paal en perk te stellen e n om
met krachtiger middelen de ware economische integratie van Europa te
verwerkelijken wordt dringender naarmate het einde van de Marshallhulp, tevens van het geduld van het Amerikaanse volk, nadert.
Het wordt immers met de dag moeilijker om het Amerikaanse Congres van de noodzakelijkheid van de dollar-transfusie te overtuigen.

II. Het nieuwe plan voor multilateraal betalingsverkeer
a. Noodzakelijke afschaffing van bilateralisme

Ten opzichte van de dreigende impasse, neemt Washington opnieuw
het initiatief. Waar aanzienlijke doch blijkbaar ondoelmatige — in de
etymologische betekenis van het woord — materiële hulp niet voldoende blijkt te baten, heeft prof. Richard Bissel, hoofd van de afdeling
Planning van de European Cooperation Administration — het Beheer
van het Marshall-plan — een nieuw plan voor economische en monetaire samenwerking aan de organisatie voor Europese Economische
Co6peratie voorgelegd.
Dit plan sluit aan bij de opvattingen die door het Europees Congres
van Straatsburg naar voren werden gebracht. Het gaat uit van de
grondstelling dat Europa, wil het tegen 1952 — laatste jaar van de
Marshall-hulp zijn economisch evenwicht herwinnen, onverwijld een
stelsel van multilateraal handels- en betalingsverkeer moet toepassen.
Wel heeft het bilateraal handelsverkeer dat onmiddellijk na de
krijgsverrichtingen het enige practisch middel bleek te zijn om de
internationale handel te doen herleven, grote diensten bewezen. Uiteraard is echter het evenwicht der handelsbetrekkingen, tot twee landen
beperkt, zelden te bereiken. De credietmarges door de bilaterale
accoorden beraamd geraakten dan ook tamelijk snel uitgeput. Dank zij
het invoeren der zogenaamde trekkingsrechten konden debetsaldi
geheel of gedeeltelijk door Marshall-dollars gedekt worden. Aldus kon
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het systeem, dat zonder die hulp op een dood punt zou gekomen zijn,
verder fungeren. Doch, zoals hoger gezegd, leidde diezelfde hulp er toe
het bilateraal systeem te bestendigen. De noodoplossing dreigt daarom
in gemaksoplossing te ontaarden.
b. Werking van het multilateraal betalingsstelsel

Het nieuwe voorstel streeft vooral naar een bestendig
maar dan
multilateraal — evenwicht der betalingsbalansen. Het doel is het herstel, zo snel en zo algemeen mogelijk, van vrij handels- en betalingsverkeer, het afschaffen van alles wat dit verkeer belemmert of beperkt.
„Een taak die normaal 25 jaar zou vergen en die in 25 maanden moet
worden volbracht" (Hoffman) .
Volledige omwisselbaarheid van de Europese valuta's is de eerste,
beslissende stap in die richting. Ieder land zou voortaan de toestand
van zijn betalingsbalans niet meer mogen beschouwen als een kwestie
die bilateraal moet worden opgelost, maar wel als een Europees probleem. Daarom wordt een monetair Fonds voor West-Europa in het
leven geroepen dat zal fungeren als een Centrale Bank of Clearinginstituut. In de kas van dit Fonds zullen de veelvuldige debet- en
creditsaldi die uit de handelsbetrekkingen onder de Europese landen
voortvloeien elkaar compenseren, zodat tenslotte de Europese staten
als netto debiteuren of crediteuren tegenover het Fonds zullen optreden.
De financiële structuur van het Fonds is van hetzelfde type als dat
van het Internationaal Monetair Fonds. Quota's en trekkingsrechten
voor ieder deelnemend land worden vastgesteld naar verhouding van
het volume van de buitenlandse handel van vorig jaar. Bovendien zal
het Fonds aanvankelijk ook gevoed worden door Marshall-dollars.
Daartoe zou o.m. een fonds van 150 millioen voor de bevordering van
de inter-Europese handel, dat in 1945 werd ingesteld, worden aangewend.
De werking van het Fonds verloopt in grote lijnen als volgt. Tot op
zekere hoogte worden de debetsaldi door de middelen van het Fonds
gedekt. Boven de nader te bepalen „goldpoints" zijn de debiteurlanden
echter gehouden hun schuld in goud te betalen. Naar mate het deficit
voortduurt wordt het debiteurland tot zwaardere goudzendingen genoopt om het aldus te verplichten de nodige economische saneringsmaatregelen te treffen.
Omgekeerd moeten de crediteurlanden een gedeelte van hun creditsaldo als werkkapitaal ter beschikking van het Fonds stellen, ten einde
ongezonde credietverleningen te voorkomen.
Het systeem is dus zelf-corrigerend, streeft naar evenwichtige han-
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delsverhoudingen en houdt in zich de sanctie van ongezonde afwijkingen.
De directie van het Fonds wordt toevertrouwd aan een Raad die met
meerderheid van stemmen beslist. Het geldt hier dus werkelijk een
supra-nationaal orgaan. De werking er van impliceert een zekere be
perking der souvereiniteit van de deelnemende staten. En dit is niet het
minst belangrijk aspect van de instelling.
c. Betekenis van de Europese Clearing Unie

De gedachte is niet geheel nieuw. Sedert jaren worden pogingen met
het oog op het invoeren van multilateraal betalingsverkeer ondernomen.
Een accoord, strevend naar de omwisselbaarheid van de Europese
valuta's, werd reeds op 28 November 1947 te Parijs door Frankrijk,
Italië, België, Nederland, Luxemburg ondertekend en later tot GrootBrittanië, de Skandinavische landen, Portugal en West-Duitsland uitgebreid. De Bank voor Internationale Betalingen, te Basel, werd er
mede belast de mogelijke multilaterale compensaties voor te stellen. De
behoefte om een goud- of dollarfonds in te stellen ten einde de saldi te
regelen werd toen reeds aangevoeld en uitgedrukt 1 ) .
Sedertdien werd, voor het tweede Marshall-jaar (1949) de mogelijkheid van overdracht van 25% van de trekkingsrechten aanvaard, ten
einde bilaterale debetsaldi te dekken. Later nog werd door de O.E.E.C.
besloten de contingentering van 50% van de import af te schaffen. De
lijsten der vrij gemaakte producten werden door de betrokken landen
vastgesteld.
De Europese Clearing Unie gaat verder: zij maakt een einde aan het
bilateraal goederen- en betalingsverkeer, door integrale omwisselbaar
heid der munten. Voorgesteld wordt zelfs dat zij de clearing-rekeningen van de deelnemende landen zou doen luiden in een nieuwe Europese munteenheid die een bepaalde in goud of dollar uitgedrukte
waarde zal hebben. Zij zou „écu" heten (Europese Clearing Unie) wat
specifiek en traditioneel Europees klinkt.
De E.C.U. zou uiterlijk tegen 30 juni 1950 worden ingevoerd, de
datum van verstrijken van het huidig intereuropees betalingssysteem
dat in het raam van de O.E.E.C. werd vastgelegd. De Betalingscommissie van de O.E.E.C. heeft het nieuwe plan reeds aanvaard. Het
wordt aan de Raad van deze organisatie voorgelegd. Het grote vraagteken is de houding van Groot-Brittanië, dat zoals altijd, als het ware
1)
Vgl. H. ANSIAUX: Le Plan Marshall dans ses rapports avec les problèmes monétaires européens. Lezing gehouden voor de Société d'Economie
politique te Brussel op 27 April 1948.
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te kiezen zal hebben tussen Europa en het Empire. Reeds wordt de
mogelijkheid van E.C.U., zonder deelneming van Engeland, ernstig in
overweging genomen.
Slotbeschouwingen
Het lijdt geen twijfel dat de E.C.U., met een supra-nationaal gezag
bekleed, een belangrijke stap zou betekenen op de weg naar Europese
integratie. Immers Europa bestaat niet. Wel bestaat er een grond van
gemeenschappelijke cultuur, een gemeenschappelijke christelijke traditie, en vooral een dreigend gemeenschappelijk gevaar van ondergang.
Daartegenover staat echter een mozaïek van staten met zeer uiteenlopende geschiedenis, mentaliteit, economische structuur, taal en cultuur, sociaal niveau en politieke tendenzen.
Europa moet dus worden gebouwd. En het grote aantal vruchteloze
pogingen in die zin ondernomen zou reeds voldoende zijn om aan te
tonen hoe zwaar die taak in werkelijkheid is.
Er staan twee wegen open. Een snelle weg: de weg van Bismarck die
Duitslands éénheid smeedde „mit Blut und Eisen". De weg van Hitler.
In zekere mate zelfs de weg van Jacques Bainville die op grond van de
historische ervaring betoogde dat om een federatie te vormen een
federerende staat nodig is.
Er is ook een geleidelijke weg: „No shotgun wedding will do the
job!" Het is de enig mogelijke indien Federaal Europa uit vrije wil en
met vredelievende middelen moet worden opgericht. Bouwen, ondanks
zware moeilijkheden, met taai geduld en volharding is een specifiek
Europese taak. En niet het minst een technische taak! Over het te
bereiken doel is toch vrijwel iedereen het eens: getuige de uitspraken,
die Generaal Donovan, voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor
Europa, van vooraanstaande staatslieden uit bijna alle Europese natiën
heeft verzameld om de aanstaande beslissing van het Congres, inzake
het tekenen van de volgende reeks Marshall-credieten, gunstig te beinvloeden.
De grondslag waarop het Europese gebouw materieel moet berusten
is vrij handels- en betalingsverkeer. Alleen die vrijheid — welke een
centraal gezag niet uitsluit, wel integendeel kan leiden tot de maximale en rationele exploitatie van het Europees economische potentieel
en tot de gezonde, evenwichtige, opbloei van de intereuropese handel.
Men wachte zich echter voor zinsbegoocheling. Het zeker stellen van
het Europees vrij betalingsverkeer en de vrijhandel betekent niet noodzakelijk het einde van Europa's economische moeilijkheden!

70

EUROPESE CLEARING UNIE: DE WEG NAAR INTEGRATIE

Hoezeer een sterk en geïntegreerd Europa ook wenselijk is, de uiteindelijke oplossing van het Europese economische probleem is niet
intereuropese handel maar extra-europese handel en vooral handel met
de dollarzone. Het laatste woord is dus aan de U.S.A., niet in de vorm
van dollar-hulp, maar in de vorm van ruime ontwikkeling van de
handelsbetrekkingen tussen beide continenten.
Het blijft een onopgelost raadsel hoe een land als de U.S.A. dat
voortdurend opkomt voor „free trade" en voor de ontsluiting der
weinig ontwikkelde gebieden en dat zich daadwerkelijk grote offers
getroost om West-Europa materieel opnieuw leefbaar te maken, niet de
beslissende stap doet om, door het wijd open stellen van zijn grenzen
voor de producten van andere landen, een einde te maken aan een
soort van economische isolering hetgeen in werkelijkheid iedere poging
strevend naar ruimere wereldhandel tot mislukking doemt. Dit verschijnsel is des te meer verontrustend daar, terwijl de toegang tot de
enorme Amerikaanse markt aan Europa nog in vele gevallen ontzegd
blijft, de Amerikaanse concurrentie Europa niet zelden de weg afsnijdt
tot de zeldzame afzetgebieden die nog overblijven.
De economische bloei van het westelijk halfrond die de voorwaarde
is van zijn macht en van zijn politieke uitstraling, vergt niet zozeer
aalmoezen dan wel ruime ontwikkeling der handelsbetrekkingen onder
de landen aan beide zijden van de Oceaan.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

LS aanvulling op de berichten, die van Amerikaanse zijde omtrent
A
reeds eerder waren veren
een verdrag tussen
spreid, is in Februari officieel de verdere inhoud openbaar gemaakt. Er
Moskou

Peiping

is een dertig jaren durend vriendschapsverdrag tussen beide mogendheden gesloten om de wederopkomst van imperialisme en agressie van
Japan of enige andere mogendheid te voorkomen. In zulk een geval zal
de andere bondgenoot onmiddellijk met alle ter beschikking staande
middelen militaire hulp verlenen. Om China weer op de been te helpen,
zal de Sovjet een lening van 300 millioen Amerikaanse dollars schenken en, zodra het vredesverdrag met Japan ondertekend is, of uiterlijk
1952, de Mandsjoerijse spoorweg weer onder Chinees beheer stellen, de
vlootbasis Port Arthur verlaten en zijn belangen in de havenstad
Dairen opgeven. Zolang niet vaststaat of aan dit verdrag niet enige
geheime clausulus, bezwarend voor Mao Tse Toeng, zijn gehecht, vervult Stalin de rol van de grootmoedige, althans op papier. Want of de
vrede met Japan vóór 1952 tot stand zal komen, staat sterk te bezien.
En of na 1952 Stalin, als het in zijn kraam te pas zou komen, dit verdrag nog als geldig of dwingend zal beschouwen, hangt alleen af van
de vraag, of hij het dan nog voordelig vindt.
Intussen is met het sluiten van dit verdrag het gevaar van het communistisch imperialisme in het verre Oosten aanzienlijk dichterbij
gekomen. Een teken aan de wand was de erkenning door de beide
verbonden volksrepublieken, de Sovjet Unie en China, van Ho T s ji
Minh, republikeins leider van de opstandelingen tegen Frankrijk. Deze
heeft in 1945 de onafhankelijkheid van de republiek Vietnam uitgeroepen, waardoor hij zich onttrok aan de zg. „Franse Unie" — een poging
om in de vorm van een federatie deze Aziatische koloniën met het
moederland verbonden te houden. Tegen hem schoof de Franse regering als keizer van Vietnam naar voren Bao Dai, van wie echter geen
invloed uitgaat en die bovendien te duidelijk een pion is op het Franse
schaakbord. Men mag aannemen, dat de meerderheid der bevolking,
niet minder dan die van Indonesië tot de „vrijheid" ontwaakt is en
makkelijk zich door nationalistische gevoelens laat meeslepen. Dat de
Sovjet Unie, zonder rechtstreeks naar de wapenen te grijpen, deze
stroming in communistische richting zal drijven, betwijfelt niemand.
Amerikaanse staf chefs hebben een rondreis gemaakt langs de Amerikaanse bases in het westen van de Stille Oceaan en zijn tot het inzicht
gekomen, dat het zwaartepunt van de Amerikaanse strategie niet zozeer
in Europa moet liggen als in Oost-Azië. Het Franse leger in Vietnam
moet met wapens versterkt worden en de Amerikaanse vloot in de Stille
Oceaan dient uitgebreid te worden. In geval van nood is generaal
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Douglas MacArthur gemachtigd het bevel op zich te nemen over de
Amerikaanse marinestrijdkrachten in de Stille Oceaan. Bijna gelijktijdig
kwamen te Bangkok, onder voorzitterschap van Philip Jessup, de reizende ambassadeur der V. Staten, de diplomatieke vertegenwoordigers
in het verre Oosten bijeen. Blijkens een beknopt communiqué zien deze
de toestand niet zo somber in als de stafchefs. Een invasie van de
Chinese communisten in Indo-China achten zij niet waarschijnlijk,
zolang Mao kan volstaan met wapens te leveren aan Ho Tsji Minh.
Dat Formosa voor de Chinese nationalisten verloren zal gaan, is waarschijnlijk. Omtrent Zuid-Korea, waar de communisten zich roeren,
koesteren zij de vrees, dat een overwinning der communisten aldaar kan
uitlopen op een bedreiging tegen Japan. In ieder geval blijft bestaan,
dat de V. St. bereid zijn wapens en economische hulp aan al die landen
in 0.-Azië te verstrekken, die zich bereid tonen de communistische
dreiging tegen te gaan.
In die omstandigheden viel de opdracht van president Truman aan
de commissie voor atoomwapenen voort te gaan met het samenstellen
van de waterstof-bom, die, volgens deskundigen, een verwoestende
uitwerking heeft duizendmaal meer dan een gewone atoombom. Tru
man wilde daarmee, in het belang van vrede en veiligheid, Stalin in
bedwang houden totdat er een bevredigend plan voor internationale
controle op de atoomenergie is opgesteld. Ofschoon Truman niet voornemens is de eerste bom te werpen, heeft dit besluit in heel de wereld
hevige deining veroorzaakt. Met Churchill koesteren velen nog de
hoop, dat „de last van vrees en behoefte van de gekneusde en moede
schouders der mensheid kan worden afgenomen". Churchill verklaarde
te Edingburgh, dat „mocht hij weer premier worden, hij persoonlijk bij
maarschalk Stalin stappen zou doen, teneinde in een uiterste krachtsinspanning te pogen een eind te maken aan de koude oorlog". Maar
van Engelse regeringszijde en ook van uit de V. Staten is deze gedachte afgewimpeld door het bestaande conflict eventueel te verwijzen
naar de V. Naties, waar de behandeling thuis hoort van een zaak, die
heel de wereld aangaat. Ook Truman stond sceptisch tegenover Churchill's voorstel. „Ik heb", zo sprak hij, „alle hoop laten varen, dat de
Russen zich aan enig accoord zullen houden".
Op toeschietelijkheid van Stalin is des te minder te rekenen, wanneer
de woorden van Visjinski geen grootspraak, maar waarheid zouden
zijn: „Het feit, dat de Sovjet Unie niet alleen de atoombom maar eveneens de waterstofbom bezit, brengt een geweldige slag toe aan de
imperialistische oorlogsstokers, die nu genoodzaakt zijn hun toon te
matigen en in hun internationale betrekkingen meer omzichtigheid aan
de dag te leggen". De kans daarop bestaat twij f elloos, sinds een wetenschappelijk leider van het grote Britse atoomcentrum te Harwell, een
genationaliseerde Duitser, Dr Klaus Fuchs, bekend heeft al jaren lang
geheime gegevens betreffende het atoomonderzoek te hebben verraden,
welke van direct of indirect nut kunnen zijn voor een vijand.
Vandaar dat de uitlatingen van Truman kortelings gedaan, toen er
sprake was van mogelijke onderhandelingen met Stalin, geen gunstig
perspectief toonden. „Het grote gevaar van het communisme ligt niet in
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zijn valse beloften. Het ligt in het feit, dat het een instrument is van
gewapend imperialisme, dat zijn invloed met geweld schijnt te vergroten". Om dit te bedwingen en tegen te houden, wees Truman op het
Noord-Atlantisch Pact, het Marshall-plan, wederkerige handelsovereenkomsten en bijstand aan onvoldoend ontwikkelde gebieden.
In Frankrijk leidt het ministerie-Bidault een hachelijk bestaan. Rusteloos zijn de communisten bezig met in verschillende bedrijven stakingen uit te lokken. Het ene bedrijf na het andere, onverschillig of het
een particulier of een overheidsbedrijf is, wordt voor korter of langer
tijd lamgelegd. Daarbij komt, dat de socialistische partij de regering wil
pressen om haar uitgaven ten behoeve der arbeiders 6 milliard hoger op
te voeren, (18 in plaats van 12 milliard) dan deze wenst. Bidault kon
daaraan geen gevolg geven, met het gevolg, dat vijf socialistische
ministers en vier staatssecretarissen hun ontslag namen. Bidault heeft
ze met de gebruikelijke Franse slag onmiddellijk door aanhangers van
andere partijen vervangen. Het gewijzigde ministerie verkreeg in de
Nationale Vergadering een zwak votum van vertrouwen. Ofschoon
deze vertegenwoordiging over ruim 600 leden beschikt, hebben slechts
225 hunner voor de regering gestemd, de communisten (183) stemden
tegen en de overigen van links en van rechts hebben zich onthouden.
Het overgaan der socialisten naar de oppositie schijnt toe te schrijven
niet alleen aan de vrees van door de communisten verantwoordelijk te
worden gesteld voor impopulaire maatregelen, maar ook omdat velen
hunner betrokken zijn in de „zaak der generaals". Het is gebleken, dat
rapporten van de generaals Revers en Mast over Vietnam in handen
der Indo-Chinezen zijn gekomen. Mast zou er naar gestreefd hebben
om met medewerking uit het socialistische kamp de civiele gouverneur
van Indo-China weg te werken en zijn plaats in te nemen. Het onderzoek naar de ware toedracht van deze intrigues is nog niet afgesloten.
23 Februari hadden de met spanning verwachte verkiezingen in
Engeland plaats. De Labour-Party behield weliswaar haar meerderheid, maar gereduceerd tot 315. De conservatieven wonnen er zoveel
bij, dat zij 296 zetels haalden. De communisten zijn weggevaagd en de
liberalen behaalden 9 zetels. Attlee zal, steunend op zijn wankele meerderheid van 315 zetels op de 625, dus slechts 7 zetels, aanblijven en
„wait and see". Churchill mag met dit alles tevreden zijn, zonder dat
zijn hartewens nogmaals Prime-Minister te zijn in vervulling is gegaan.
NEDERLAND

Einde Februari had Prins Bernard het grootste deel van zijn „goodwill"-tocht volbracht. Wat de West-Indische Overzeese Gebieden
aangaat, heeft hij over de ontvangst niet te klagen gehad. Overal waar
hij, zonder ooit van vermoeienis blijk te geven, zich vertoonde, putte de
bevolking zich uit in roerende betuigingen van aanhankelijkheid aan
het Huis Oranje. Niet minder hartelijk en voorkomend was de ontvangst, die hem in de Zuid-Amerikaanse Staten Brazilië, Venezuela,
en Mexico ten deel viel. De woorden van sympathie door de verschil-
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lende staatshoofden ten opzichte van Nederland gesproken zouden,
oppervlakkig beschouwd, bij de Nederlander hoger verwachtingen omtrent verinniging van onderlinge, vooral handelsbetrekkingen, kunnen
verwekken dan wellicht in werkelijkheid bedoeld is. Het zou niet ondenkbaar zijn, dat, behalve in Venezuela, totdusver het bestaan van
Nederland slechts een vaag begrip in de hoofden dezer, telkens elkaar
afwisselende, bestuurders zou zijn. Nochtans heeft het bezoek van
Prins Bernard deze vrucht gedragen, dat de aandacht van deze ZuidAmerikaanse Staten ook naar deze Lage Landen getrokken is.
Sinds de laatste tijd nam het instituut van Staatssecretariaat in snel
tempo toe. Aan het ministerie van Sociale Zaken werden er zelfs twee
tegelijk aangesteld. Belast met de zaken van arbeid werd Mr Dr A. A.
van Rhijn en met de zaken van volksgezondheid Dr P. Muntendam.
Ook het ministerie van Onderwijs kon niet langer zonder een staatssecretaris en coöpteerde als dusdanig Mr J. Cals, wiens taak het zal
zijn speciaal de jeugd-opvoeding te organiseren.
Minister Stikker daarentegen, die, omdat Engeland zich verzette
tegen de benoeming van Spaak voor deze functie, door de 0 (rganisatie) E ( uropese) E ( conomische) S (amenwerking ) met algemene stemmen werd aangewezen tot politiek bemiddelaar van deze organisatie,
acht zich in staat, zelfs zonder staatssecretaris, beide functie's, zonder
onderlinge botsing, te kunnen waarnemen. Een combinatie des te moei
lijker, omdat de belangen van Nederland en van deze organisatie wel
eens uiteenlopen.
17 Februari kwam te Utrecht de Partijraad bijeen van de I.V.P.
Achtereenvolgens voerden er het woord de voorzitter J. W. Andriessen
en de voorzitter van de Tweede Kamerfractie prof. C. P. M. Romme.
De eerste spreker legde zich toe op de weerleggingen van de beschuldigingen tegen de K.V.P. ingebracht. Zij zou ten onrechte de naam
van „katholiek" dragen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid van
haar afgevaardigden teveel aan banden leggen, het zou haar ontbreken
aan een meeslepende visie en zij zou tekort geschoten zijn in een juiste
voorlichting over het socialisme. Prof. Romme wees op de samenhang
in deze dagen van de binnenlandse met de buitenlandse politiek en
betreurde het, dat de Kamerfractie, voor wat betreft het aantal deskundigen ten aanzien van de internationale politiek, ten achter staat.
Daarom kon hij zich verenigen met het denkbeeld van minister van
Schaik om het aantal Tweede Kamerleden uit te breiden.
Indonesië is nog lang niet waar het zijn wil. De regering-Sukarno
heeft de handen vol met de ongeregelde benden, die willekeurig, zg.
namens het leger, de plantages aan schatting onderwerpen, met de
fanatieke „Dar-ul Islam", met de communisten, voorzover zij zelf daarmee niet geïnfiltreerd is en met de deelstaten, tot wier verdediging zich
Westerling had opgeworpen, maar die, te Singapore gevangengenomen, zijn rol blijkbaar heeft uitgespeeld. In een rede zeide Sukarno, dat
de politiek van van Mook met de oprichting der deelstaten bankroet
was en dat de rechten der deelstaten gehandhaafd zullen blijven. „Dat
wil niet zeggen", beperkte Sukarno deze uitlating, „dat de regering niet
gedwongen kan zijn om in te grijpen in de interne structuur der deel-
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staten. Dit geschiedt echter alleen in gevallen van absolute noodzaak"!
In dezelfde rede beloofde Sukarno, dat hij het onderwijs en de opvoeding krachtig zou bevorderen.
1-3-'50
K. J. D.
BELGIE

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft eindelijk in haar
vergadering van Woensdag 8 Februari het wetsontwerp voor de
Volksraadpleging goedgekeurd. Met de gehele Volkspartij stemden 13
van de 29 Liberalen voor het ontwerp, zodat de meerderheid in de
Kamer, tegen veler verwachtingen in, groter was dan in de Senaat.
In het perscommuniqué door de Partijraad van de C.V.P. op 16
Februari uitgegeven, werd de Volksraadpleging „de beslissende stap
voor 's Konings terugkeer" genoemd; om het Koningsprobleem boven
de partijpolitiek te houden, beslist de Partijraad dat „de campagne voor
de ja-antwoorden zal worden gevoerd" niet rechtstreeks door de C.V.
P. doch „door de comités voor de Volksraadpleging, waaraan de partijleden hun volledige steun toezeggen, en waaraan zij met volle kracht
meewerken".
Vanwege de Koningsgezinden wordt de campagne doorgaans met
waardigheid gevoerd. Hetzelfde kan helaas van de anti-Koningsgezinden niet gezegd worden; ze hebben het klaarblijkelijk gemunt op de eer,
niet alleen van de Vorst, doch ook van zijn aanhangers. Hiertoe buiten
zij met gretigheid twee „clericale" schandalen van niet aangegeven
effecten uit, die dagtekenen van 1945 doch als bij toeval eerst in 1949
ontdekt werden, het een op de vooravond van het debat in de 2de
Kamer, het tweede een paar weken voor de Volksraadpleging. Het
geheim van het gerechtelijk onderzoek wordt niet gerespecteerd; de
uitspraak van de rechtbank wordt niet afgewacht: de aangeklaagden
mogen niet onschuldig zijn, ze zijn schuldig, alleen omdat de politieke
strategie zulks eist.
Wat voor een toekomst bereiden die kortzichtigen voor, die niet
verder willen zien dan de 12de Maart! Want de toekomst, en meer
bepaald de nabije toekomst vraagt de aandacht der politici. De 12de
Maart zal zo moeten ze allen hopen, in welk kamp zij ook staan .-een oplossing van het obsederend koningsprobleem brengen. Daarna
dient het land verder te worden geregeerd en eisen andere intussen op
hun beurt zeer dringend geworden problemen een oplossing.
Op het gebied der binnenlandse politiek moet aan het onderwijsprobleem de absolute prioriteit worden toegekend; naar gelang de
fiscale herverdeling van de rijkdom vordert, krijgen alle begaafde
kinderen gelijke kansen om te studeren, maar tevens worden daarmee
ook de bronnen van inkomsten voor het bijzonder onderwijs droog
gelegd. Dientengevolge geraakt de door de grondwet (art. 17) gewaarborgde vrijheid van onderwijs meer en meer in het gedrang: voortaan
zal die vrijheid slechts in feite veilig worden gesteld in zover de Staat
het bijzonder onderwijs ook wat betreft de subsidies geleidelijk
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met het openbaar onderwijs gelijk stelt. De thans onmiddellijk met
ondergang bedreigde sector, is die van het Technisch Onderwijs. Ook
werd bij de vorming van het huidige kabinet overeengekomen dat „de
regering de overeenkomsten ( zal) toepassen en uitvoeren, en de verbintenissen (zal) nakomen, die onder de voorgaande regering betreffende het technisch onderwijs waren aangegaan" ( Regeringsverklaring van de 11-8-1949) ; welnu, de heer Mundeleer, de huidige Minister
van Openbaar onderwijs, weigert eenvoudigweg de regeringsverklaring
uit te voeren. Het is bijgevolg te voorzien dat de regering, indien ze de
bespreking van de uitslag der Volksraadpleging overleeft, tijdens de
discussie over de Begroting van Onderwijs ten val zal worden gebracht.
Mocht dan de dag aanbreken waarop het probleem van het onderwijs
volledig aan de orde zal komen; d.i., niet alleen de kwestie van het
technisch onderwijs maar ook die van het middelbaar en hoger onderwijs; niet
alleen de subsidiëring, maar ook het vraagstuk der pro-Bramma , s.
Op het gebied van de buitenlandse politiek dienen de verplichtingen,
die we zowel te Washington als te Londen hebben aangegaan, zeer
ernstig onder de loupe te worden genomen. Vooreerst komt de vraag
of de voormelde verplichtingen 's Lands krachten niet te boven gaan;
vervolgens of van al de Europese contractanten, niet België alléén zijn
verplichtingen nakomt, en bijgevolg nutteloos zijn krachten verspilt;
tenslotte of het Leger — dat dit jaar 10,85 percent van 's Lands Algemene Begroting zal opslokken een militaire waarde bezit die in
verhouding staat tot de reeds gebrachte offers.
Wie zich niet aan het Angelsaksische vernisje vergaapt, komt weldra
immers tot de vaststelling, dat de oude kaste- en kazernegeest reeds
opnieuw de geest van vernieuwing heeft verdrongen; dat aldus geen
voldoende pogingen werden gedaan om, door een inwendige hernieuwing, officiersroepingen te wekken onder de Vlamingen, die nochtans twee derden van het jaarlijks contingent leveren; dat vervroegde en
bovendien op een brutale wijze aangezegde pensionneringen, alsmede
willekeurige bevorderingen het corps van officieren en onderofficieren
hebben verdeeld en ontmoedigd; dat ten koste van de gevechtseenheden, een of f icierenverslindende administratie werd uitgebouwd; dat
het bezettingscorps te zeer de stempel draagt van zijn hoger bevel, dat
evenmin zedelijk gezag als verantwoordelijkheidszin en bekwaamheid
bezit.
Het is duidelijk dat het probleem met grote urgentie aan een diepgaand onderzoek moet onderworpen worden, zoniet in de Kamers .--omwille van de onvermijdelijke ruchtbaarheid dan in de boezem van
de Regering. Welnu, met de vergrijsde heer Devèze is dat onmogelijk;
hij is voor de zware taak niet meer opgewassen. Het spreekt niet in het
voordeel van de liberale partij, dat ze er in de huidige omstandigheden
op gestaan heeft, de taaie eerzucht van haar wispelturige en verouderde
leider met de gewichtige portefeuille van Landsverdediging te willen
verzadigen.
Op 10 Februari heeft de heer A. E. de Schrijver, Minister van State
en gewezen voorzitter van de C.V.P. het voorzitterschap van de N.E.I.
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Nouvelles Equipes Internationales) aanvaard. Het is hem reeds in
België gelukt, dank zij een taaie volharding, die soms onder de schijn
van het tegendeel schuil gaat, „de wonderbare verscheidenheden van
de Christenen in de aardse aangelegenheden" in één enkele politieke
formatie te harmoniëren en te bundelen. Waarschijnlijk is het omwille
van de aldus opgedane ervaring, dat aan de heer De Schrijver de
opdracht werd toevertrouwd, de Christelijke krachten van WestEuropa, die vaak in uiteenlopende politieke partijen verspreid zijn, in
een Christelijke Internationale samen te brengen. Het komt niet zo
dikwijls voor, dat de Christenen zich voor een bepaalde taak tot de
geschiktste man weten te richten; het is wel meer gebeurd, dat de
geschiktste man in België werd gevonden.
(

3-3-1950

Th. L.

Forum
Godsbewijzen uit de moderne natuurkunde?
„Enige tijd geleden vertelde een
bevriende geestelijke mij over een
jonge, ongelovige physicus, die door
hem in het Katholieke geloof onderricht werd. Mijn vriend had hem de
vijf traditionele Godsbewijzen van
Sint Thomas uiteengezet en moest
tot zijn grote verbazing constateren,
dat zij niet de minste indruk maakten.”
Aldus ongeveer de Katholieke
Engelse wiskundige Sir Edmund T.
Whittaker in de inleiding van zijn
boekje Space and Spirit 1 ) .
Deze stellig veel voorkomende
gang van zaken werd voor hem aanleiding zich nader te bezinnen op de
uitgangspunten van de Godsbewijzen
en hij komt daarbij tot de conclusie,
dat Sint'Thomas zijn punten van vertrek heeft gekozen in de toenmaals
geldende natuurwetenschap en daar
hem niets anders ter beschikking
stond dan de physica van Aristoteles,
hebben deze Godsbewijzen met het
verdwijnen daarvan hun dwingend
karakter verloren. Daaruit zou volgen, dat de gegeven bewijzen aan het
moderne physische wereldbeeld moeten worden aangepast.
Daarmee is ook de taak gegeven,
die Whittaker zich in zijn boekje
stelt en die hij uitvoert door twee
nieuwe Godsbewijzen te leveren, die
Thomas' bewijzen uit de oorzakelijkheid en uit de ordening moeten vervangen. Op te merken valt, dat de
interesse van de schrijver alleen uitgaat naar de Godsbewijzen voor zover ze in het stoffelijk-waarneembare hun uitg angspunt vinden.

Een boekje als het onderhavige,
dat met de meest edele intenties geschreven werd, is uiteraard in staat,
de belangstelling te trekken zowel
van theologen en apologeten als van
de beoefenaren der natuurwetenschap.
Het bedoelt, aan de eersten argumenten voor het Godsbestaan te geven, afkomstig uit de positieve wetenschap. De physici wil het helpen
bij het overbruggen van de kloof, die
hun wetenschap van de theodicee
schijnt te scheiden.
Een dergelijke poging is stellig niet
iets nieuws. Het komt ons echter
voor, dat zowel de probleemstelling
als het antwoord, dat de schrijver
geeft, getuigen v an een miskenning
van het transempirische karakter der
Godsbewijzen en v an een geesteshouding, die in ruimere zin positivistisch genoemd kan worden.
Te schetsen, dat de redelijke bevestiging van het Godsbestaan op
metaphysisch niveau zal moeten geschieden, wil zij niet het tegendeel
van het gestelde doel bereiken, is de
bedoeling van deze beknopte bijdrage.

Twee nieuwe bewijzen?
De door Whittaker gegeven bewijzen mogen hier in het kort volgen.
Zoals Sint Thomas komt tot het
aanvaarden van reeksen van oorzaken (beginselen van zijn of worden)
zo kennen we in de materiële wereld kettingen van oorzaken (elk
physisch verschijnsel is „veroorzaakt" door andere physische vee-

1) Sir Edmond Whittaker, Space and Spirit, London 1946.
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schijnselen) . Laten de gebeurlijkheden A, B, C, D, .... zo'n ketting
vormen. Deze zou in zichzelf gesloten kunnen zijn: als A veroorzaakt
was door B en B door C dan zou C
door A veroorzaakt kunnen zijn. Nu
leert de relativiteitstheorie van Einstein dat geen physische invloed zich
sneller kan voortplanten dan het
licht in het luchtledige. Een belangrijke consequentie hiervan is,
dat, wanneer een lichaam P een effect sorteert in een ander lichaam Q
dat niet met P samenvalt, dit effect
in de tijd gesorteerd wordt. Daaruit
volgt onmiddellijk, dat de keten van
oorzaken niet in zichzelf gesloten
kan zijn. Wiskundig gezegd : de reeks
van oorzaken is monotoon.
Kunnen we nu uit de reeks van
oorzaken besluiten tot een Eerste
Oorzaak ? Inderdaad moeten we die
aanvaarden als onze physische wereld een eindige ouderdom zou blijken te bezitten want een eindige tijd
laat slechts een eindig aantal oorzaken in de reeks toe.
Deze beslissende stap wordt nu gerechtvaardigd door de gegevens der
moderne astronomie die eenparig
wijzen op een tijdvak van ongeveer
3 milliard jaren waarin de wetten,
die we nu kennen, geldig waren en,
we citeren hier Whittaker, „zonder
ons ongepast te gedragen mogen we
het begin van deze geldigheid de
schepping noemen."
Een tweede bewijs, dat Thomas' bewijs uit de bestaande ordening moet
verscherpen, ontleent de schrijver
aan de allesomvattende geldigheid
van de gevonden natuurwetten. Onze
physische kennis is in de laatste
eeuwen enorm verrijkt en daarbij is
gebleken, dat vele fundamentele
wetten een universele geldigheid bezitten. Zij laten dan ook veelal toe,
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het toekomstige gedrag der stoffelijke dingen te voorspellen.
Deze wetmatigheden blijken op
adequate wijze beschreven te kunnen
worden door wiskundige wetten, die
op zich loutere denkmaaksels zijn
van de menselijke geest. Zoals nu
deze wetten wijzen naar hun „maker", de menselijke geest, zo mogen
we uit de wetmatigheid in de natuur
besluiten tot een Geest in of achter
die natuur, analoog aan onze geest.
Daar verder de wetten in de cosmos
overal dezelfde zijn, is er slechts een
enkele Geest in de schepping werkzaam, polytheisme is dus uitgesloten.
Bovendien leert de astronomie het
feit van een schepping, God kan dus
niet aan de wereld immanent zijn.

Tijdschaal in het heelal
Het is ondoenlijk, in kort bestek
critiek te geven op alle plaatsen
waar Whittakers betoog ons onhoudbaar lijkt. De belangstellende
lezer moge hier ook verwezen worden naar de bespreking door de Leuvense wijsgeer F. van Steenberghen 2 ) .
De opvatting van Diogenes, de
schrijver der Varia Philosophica in
„De Tijd" 3 ) , als zou „dit boekje
grote diensten kunnen bewijzen om
de structuur der thomistische Godsbewijzen dringender te maken voor
de moderne mens", menen wij te moeten verwerpen, althans in de positieve zin, waarin de recensent dit boekje waardeert.
Het ligt voor de hand hier allereerst op te merken, dat de afkomst
van dergelijke Godsbewijzen uit re
huidige physische kennis ook hun
zwakke zijde verraadt nl. dat zij
staan of vallen met het physische
wereldbeeld. Een toekomstige gene-

2) F. van Steenberghen, Revue philosophique de Louvain, 46 - 1948 - 376.
3) De Tijd, 17 Nov. '49.
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schrijver, de Godsbewijzen beter toegankelijk te maken voor de beoefenaren der positieve wetenschappen, het
resultaat blijft echter een mislukte
poging. En dit ondanks de grote belezenheid en de voor een physicus tegemoetkomende houding, die Whittaker aan de dag legt ten opzichte
van de wijsbegeerte. In zoverre kan
de lezer nog we l genoegen aan het
boekje beleven.
Verschillende critici van wijsgeri-

gen huize hebben, niet alleen ten
aanzien van de positief-wetenschappelijke gegevens maar meer nog met
betrekking tot de door schrijver gehanteerde metaphysische begrippen
een uitermate tolerante houding aangenomen. Gezien het doel van het besproken boekje heeft dit ons, leken
in deze materie, ten zeerste verwonderd.

G. J. Hooyman
F. E . M. Ongering

Een Europa-college te Brugge
In de late Septemberdagen van
1949, toen de drukte der toeristen
voorbij was, hoorde „Bruges la
Morte" niet meer de verplichte lofspraak, zoals het rondom een lijkbaar past, maar „die Scone" hief
even de oogleden op toen de belofte
v an een nieuwe jeugd haar in het
oor werd gefluisterd. Don Salvador
de Madariaga, als een nieuwe Vives,
kwam haar bevestigen dat de geest
der humanisten nog waarde langsheen de Rozenhoedskaai, en het huis
der Peralta's zou kunnen vertellen
van de lange uren die de uitverkorenen v an het voorbereidend EuropaCollege hebben doorgebracht met de
Vaderen van onze Westerse Cultuur.
Doden werden er opgewekt. Is dat
geen teken van levenskracht ?
In Mei 1948 had het Europa-Congres van Den Haag het gewichtige
besluit genomen een Europees Cultureel Centrum op te richten. Dit
voorstel in plenaire vergadering met
eenparigheid van stemmen aanvaard,
had eerst heel wat stof opgejaagd
in de culturele commissie, waar verschillende leden v an mening waren
dat een eenheidsorganisme het gevaar liep ten prooi te vallen a an een
bepaalde ideologie. De weerst an d
week toen men inzag dat bij de op-

richting van dit nieuwe internationale lichaam maatregelen konden
getroffen worden, die dit gevaar uit
de weg zouden ruimen. Niet alleen
massa-voorlichting maar ook elitevorming lag binnen zijn attributies,
zodat het actieterrein ruim genoeg
was om de verschillende tendenzen
vrij spel te laten.
De elite nu, als het experiment
gunstig uitvalt, zal te Brugge gevormd worden. Dit danken we voornamelijk aan Pater A. Verleye die
de verantwoordelijke inst an ties van
de Europese Beweging met woord en
daad heeft kunnen overreden dat
Brugge de „genius loci" bezat geschikt voor een universitaire stichting. Na het voorbereidend college
v an dit jaar zou dan in November
1950 een definitieve „Universiteit"
van wal steken.
De plannen voor de blijvende instelling zullen in de komende maanden ter goedkeuring worden voorgelegd aan de internationale culturele
commissie en het uitvoerend Comité
v an de Europese Beweging, om d an ,
denkelijk in April 1950, in laatste instantie a an het oordeel v an de raad
van Europa onderworpen te worden.
Laten wij intussen de betekenis
nagaan van zulk een Europa-College
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afhangen v
an de
wikkeling
van
Europese instellingen
instellingen
wikkeling v
an Europese
als
de raad
raad v
van
Europa en
en de
de
als de
an Europa
E.O.E.S.
dat dit
dit gemakkegemakkeE.O.E.S. Het
Het feit
feit dat
lijker
het nut
nut en
en de
de functie
functie
lijker is,
is, dat
dat het
er
van
vlug ingezien
ingezien kan
kanworden,
worden,
er v
an vlug
had
de inrichters
inrichters in
in de
de verzoeking
verzoeking
had de
kunnen
te
kunnen brengen
brengendie
die richting
richting uit
uit te
gaan.
ga an .
Maar
van een
een universitaire
universitaire
Maar de
de zin van
stichting
ontdekken en
er leefbare
leefbare
stichting ontdekken
en er
vormen
scheppen, zodat zij
zij zich
zich
vormen voor scheppen,
onderscheidt van
grote HogeschoHogeschoonderscheidt
van de grote
len,
veronderstelt dat
men iets gegelen, veronderstelt
dat men
heel nieuws
nieuws op het
het oog
oog heeft.
heeft. Parijs,
Parijs,
heel
Oxford, Leuven,
Leuven, en
en andere
grote
Oxford,
an dere grote
zijn Europees
Europees door
door de
de
universiteiten zijn
studenten die
er de
de colleges
colleges volgen.
volgen.
studenten
die er
omstandigheden nopen
nopen de
de proproVele omstandigheden
Vele
fessoren nu hun
hun vak:
vak:geschiedenis,
geschiedenis,
fessoren
economie, sociologie, vvan
een ruimer
ruimer
economie,
an een
standpunt dan
dan het
hetstrikt
striktnationale
nationale
standpunt
beschouwen. De leerstof
leerstof krijgt
krijgt alalte beschouwen.
dus een
een Europese
Europese tint.
tint. Er
Erontbreekt
ontbreekt
dus
slechts een
een professorenkorps,
professorenkorps, dat
dat ook
ook
slechts
deels buiten
buiten de
de,staatsgrenzen
staatsgrenzen wordt
wordt
deels
gerecruteerd. De
van een
een
gerecruteerd.
De ware
ware zin van
Europees college
moet dus
dus elders
elders
Europees
college moet
En „truly
"trulyEuropean
European attitude
attitude
liggen. En
mind" leert
leert men
men niet
nietuitsluitend
uitsluitend
of mind"
aan door
door de
de toepassing
toepassing vvan
de weweaan
an de
tenschappelijke methode.
methode. Waar
Waar men
men
tenschappelijke
zich tot
tot doel
doel stelt
stelteen
een„nouvel
"nouvel huhuzich

2)
2) Cfr
Cfr European
European Movement
Movement and the
the Council
CouncU ofofEurope,
Europe, p.
p. 136-137. Published
Published on
on
behalf
behalf of
ofthe
theEuropean
EuropeanMovement.
Movement.Hutchinson,
Hutchlnson,London,
London,1949.
1949.
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manisme qui
qui raffermit
raffermit les
lesconscienconscienmanisme
ces" (aldus
(aldus J.
J. Hoste
Hoste in
inde
deopeningsopeningsces"
zitting) in
in het
hetleven
leventeteroepen;
roepen; waar
waar
zitting)
het er
er om
om gaat
gaat„non
"non pas
pasde
deconverconverhet
tir les
les autres,
autres, mais
maisde
deseseconvertir"
convertir"
(de Madariaga)
Madariaga) schuilt
schuilt er
er wat
wat anan(de
in de
de geesten.
geesten. Daarbij
Daarbij hing
hing over
over
ders in
heel het
het voorbereidend
voorbereidend college
college een
een
heel
van „wijsheid"
"wijsheid" die
die de
de opgedane
opgedane
sfeer van
wetenschap voorlopig
voorlopig verdringt.
verdringt. De
De
wetenschap
professoren maakten
maakten slechts
slechts gebruik
gebruik
professoren
van hun
hun eruditie
eruditie om
de ziel
ziel te
te ontontvan
om de
hullen, die
die spreekt
spreekt tot
tot de
deEuropeEuropehullen,
anen van heden
heden en
en zij
zij leidden
leidden de
de bebesprekingen als
het besef
besef te
te wekweksprekingen
als om het
van de
de werkelijkheid
werkelijkheid der
der EuroEuroken van
wijsheid.
pese wijsheid.
dit perspectief
perspectief ligt
ligteen
eenoriginele
originele
In dit
toekomst voor
voor het
hetEuropa-college
Europa-college
toekomst
die onze
onze beschaving
beschaving werkelijk
werkelijk zal
zal
die
verrijken, als de
de promotors
promotors die
die keurkeurverrijken,
bende jongere
jongere Europe
Europeanen
maar een
een
anen maar
bende
aangepaste
levensstijl kunnen
kunnen doen
doen
aangepaste levensstijl
aannemen. Zij
voor hethetaannemen.
Zij staan
staan haast voor
zelfde
probleem waarop
waarop een
een eeuw
eeuw
zelfde probleem
terug
Newman voor
voor de
de Katholieken
Katholieken
terug Newman
van Dublin
Dublin een
een antwoord
antwoord gaf.
gaf. Ook
Ook
hij moest een nieuwe
nieuwe geest
geest en
ennieuwe
nieuwe
hij
traditie
scheppen, een
een professorenprofessorentraditie scheppen,
korps
de grond
grond stampen
stampen en
en een
een
korps uit
uit de
studieprogram
afbakenen. Newm
N ewman
an
studieprogram afbakenen.
week niet voor die moeilijkheden enweknitvordmljhen
ging in
zijn opvattingen
opvattingen zo
zo ver
ver dat,
dat,
in zijn
voor
de keuze
keuze staande
staande tussen
tussen een
een
voor de
universiteit
zonder professoren
professoren en
en
universiteit zonder
een
universiteit met
met professoren
professoren die
die
een universiteit
de
studenten volpropten
volpropten met wetenwetende studenten

schap,
schap, hij
hij „zonder
"zonder aarzelen
aarzelen de
de palm
palm
zou
zou toekennen
toekennen aan
aan die
dienietsdoende
nietsdoende
universiteit
universiteit liever
liever dan
dan aan
aandie
dieandere
andere
die
die voor
voor haar
haar leden
ledenbekendheid
bekendheid eiste
eiste
3 ) Want
met
met elk
elk vak
vakonder
onder de
dezon".
zon".3)
Want
voor
voor hem
hem betekende
betekende een
eenuniversitair
universitair
milieu:
milieu: „op
"op een
een klein
klein gebied
gebied de
de wewereld
reld leren kennen
kennen met
met weinig
weinigmoeite;
moeite;
want de
de leerlingen
leerlingen of
of studenten
studenten kokomen
men uit
uit heel
heelverschillende
verschillende plaatsen
plaatsen
en met
met sterk
sterkuiteenlopende
uiteenlopende ideeën,
ideeën,
generaliseren,
en dan
dan isisererveel
veeltete
generaliseren,
en
veel aan
aan te
te passen,
passen, veel
veel af
af te
teleggen,
leggen,
en daarbij
daarbij moeten
moeten de
de onderlinge
onderlinge bebetrekkingen
trekkingen worden
worden bepaald,
bepaald, algealgemene
mene regels
regels worden
worden vastgesteld,
vastgesteld, en
en
door
dit proces
door dit
proces wordt
wordt die
die hele
hele sasamenleving
in een
menleving in
een bepaalde
bepaalde vorm
vorm gegegoten
goten en
en krijgt
krijgt zij
zij één
één toon
toon en
en één
één
karakter". 44 )) .•
Na voltooid
voltooid studiecurriculum
studiecurriculum in
in
eigen
land kan
kan een
een jaar
jaar van
van bezinbezineigen land
ning
ning en
en onderling
onderling contact
contact voor
voor de
de
an historici
komende
komende generatie
generatie vvan
historici en
en
sociologen, politici
sociologen,
politici en
en journalisten
journalisten
beslissend zijn
zijn voor
voor de
de geest
beslissend
geest waarin
waarin
onze
onze Europese
Europese aangelegenheden
aangelegenheden zulzullen worden
worden aangepakt.
aangepakt.
Dan mag Juan
Dan
Juan Luis
Luis Vives
Vives weer
weer te
te
Brugge op
Brugge
op het
hetEuropa-college
Europa-college kokomen wonen,
men
wonen, vertellen uit
uit de
de tijd
tijd toen
toen
Hendrik VIII
VIII en
Hendrik
en kardinaal
kardinaal Wolsey
Wolsey
hem daar
hem
daar kwamen
kwamen opzoeken
opzoeken en
en ons
ons
leren in een
leren
een vernieuwd
vernieuwd „de
"de InstituInstitutione Christiana"
de ware
ware zin
zin te vattione
Christiana" de
vatten van
ten
van onze
onze Europese
Europese beschaving.
beschaving.
P. Ruys
P.
Ruys S.J.
S.J.

De toestand
toestand van
van de
de Katholieke
Katholieke scholen
scholen in
in Engeland
Engeland
De
Education Act
van 1944
1944 met
met
De Education
Act van
de amendementen van
1946 en
en
van 1946
1948
Enin En1948 heeft het schoolwezen in
geland volledige gereorganiseerd. Deze
reorganisatie betreft
betreft de
de inze reorganisatie
richting van
het onderwijs
zelf
onderwijs zelf
van het

en de verhoudingen
en
verhoudingen van de
de openbare
openbare
besturen tegenover
tegenover de
besturen
de vrije
vrije school.
school.
De
wekt de
de
De lezing
lezing van de wetteksten wekt
indruk dat
dat de
de toestand
indruk
toestand uitstekend
uitstekend is
wat deze
deze scholen betreft. De
De uitsprauitspraken van
ken
van de
de leiders
leiders van
van de
de KathoKatho-

3)
:J. H.
H.NEWMAN,
NEWMAN, Het
Het begrip
begripUniversiteit
Univeraiteit (vertaling
(vertaling Pompen)
Pompen) P.
P.Brand,
Brand,
Cfr J.
3) Cfr
Bussum,
181.
p. 181.
Bussum, 1946,
1 94 6, p.
4)
p. 183.
183.
4) O.c.
O.c. p.
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lieke Kerk daarentegen tonen aan
dat dit niet het geval is. Mgr Petit,
Bisschop van Menevia, een bisdom,
dat bijna geheel Wales omvat,
schrijft: „De wetten van 1944 en
1946 geven a an de Katholieke Kerk
in dit eiland een grotere financiële
hulp dan ooit vroeger gegeven werd,
ten minste op papier, maar de goede
bedoelingen van de wetgever worden
te niet gedaan door de administratieve diensten die het onderwijs beheren". Mgr Ellis, Bisschop van Nottingham drukt dezelfde gedachte uit
op deze wijze: „Een ondraagbare
last werd op onze schouders gelegd
door de nieuwe wetgeving op het onderwijs, alhoewel ze bedoeld werd om
ons in onze moeilijkheden te helpen.
Ik durf verklaren dat het schoolprobleem de voornaamste bekommernis
is van de Bisschoppen v an Engeland". Mgr Downey, Aartsbisschop
van Liverpool, schrijft in The Universe van 23 September 1949: the
death warrant is out for our schools,
het doodvonnis van onze scholen
werd ondertekend.
We wensen in dit artikel te onderzoeken welke de moeilijkheden zijn
waarmede de katholieken in Engeland en Wales op dit ogenblik te
kampen hebben. We schrijven in Engeland en Wales : de toestand in
Schotland is verschillend. De Bisschoppen van Engel an d hebben getracht de Schotse regeling ook te
doen aanvaarden voor Engel an d en
Wales, maar ze zijn er tot nu toe niet
in geslaagd. Mgr Downey schrijft in
The Universe: „Ik zelf heb herhaalde
malen contact gezocht met de President of the Board of Education, —
de titel van de Minister van Onderwijs vóór 1944 , om hem te verzoeken de aanvaarding van het
Schotse systeem te onderzoeken, natuurlijk met de nodige wijzigingen.
Ik heb immer hetzelfde antwoord
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ontvangen : de omstandigheden in
Engeland en Wales zijn niet dezelfde
als die in Schotland bestaan, zodat
het systeem practisch niet kan aanvaard worden; het zou daarbij in
alle geval te kostbaar zijn".
We spreken niet over universitair
onderwijs; de Universiteiten zijn alle
autonome instellingen, die hun onderwijs inrichten zonder enige staatsinmenging; er bestaat bovendien geen
enkele Staatsuniversiteit. We handelen enkel over de scholen voor lager en middelbaar onderwijs, en terloops over de scholen voor further
education. De wet bepaalt immers
dat in de toekomst alle jongens en
meisjes die op zestienjarige leeftijd
de school verlaten, gedurende twèe
jaar één dag per week gedurende vier
en veertig weken per jaar een school
zullen moeten bezoeken.
De moeilijkheden waarvan sprake
is kunnen, volgens Mgr Beck, Bisschop-coadjutor van Brentwood herleid worden tot de drie volgende:
1. de buitengewone financiële last;
2. de moeilijkheid die ondervonden
wordt om vergunning te krijgen
voor het bouwen van nieuwe scholen;
3. het probleem van de reisonkosten
van katholieke kinderen die buiten hun district een katholieke
school bezoeken.
We zullen deze drie punten achtereenvolgens onderzoeken aan de hand
van de officiële documenten (de Education Acts van 1944, 1946 en 1948,
de Ministry of Education Pamphlets)
en van uiteenzettingen van de toestand ons welwillend ter hand gesteld door Hunne Excellenties de
Aartsbisschop van Liverpool, de Bisschoppen van Menevia en Nottingham en de Bisschop- coadjutor van
Brentwood. We danken Hunne Excellenties voor de vergunning deze
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documenten
mogen
documenten voor
voor publicatie te mogen
gebruiken.
uitsluigebruiken. 'Onze
'Onze bedoeling
bedoeling is uitsluitend
onze lezers
lezers in
in te
te lichten
lichten over
over
tend onze
de
bestaande toestand,
toestand, niet
om een
een
de bestaande
niet om
oordeel
vellen, nog
nog veel
veel minder
minder
oordeel te
te vellen,
om te vergelijken
vergelijken met toest
toestanden
bij
om
an den bij
ons.
I.
Debuitengewone
buitengewone financiële
financiële last.
last.
I. De

De wet
wet v
van
1944 bepaalt
bepaalt dat
dat het
het
De
an 1944
van de
de Minister
MInister of
of Education
Education
de taak van
an het
is „de
"de opvoeding
opvoeding vvan
het volk
volk van
van
Engeland en Wales te
te bevorderen
bevorderen en
en
Engeland
er voor
voor te zorgen
zorgen dat
dat de
de instellingen
instellingen
die
hiervoor nodig
nodig zijn
zijn geleidelijk
geleidelijk
die hiervoor
worden uitgebreid".
dus
worden
uitgebreid".Die
Die taak
taak is dus
niet meer,
meer, zoals
zoals ze
ze in
in1870
1870bepaald
bepaald
niet
werd, de leemten
leemten door
door de
deKerkelijke
Kerkelijke
werd,
genootschappen
te vulvulgenootschappen gelaten
gelaten aaan
an te
len, maar
maar wel
te sta
staan
voor
len,
wel zelf
zelf in
in te
an voor
een
regeling waardoor
waardoor het
het mogelijk
mogelijk
een regeling
wordt dat
alle jongens
jongens en
en meisjes
meisjes
wordt
dat alle
van
het land
land volledig
volledig kosteloos
kosteloos dat
dat
van het
onderwijs
het
onderwijs kunnen
kunnen ontvangen
ontvangen dat het
best
met hun
hun aaanleg
en bekwaambekwaaman leg en
best met
overeenkomt.
heid overeenkomt.
Het valt
valt echter
echter op
op dat
dat de
de staat
staat
Het
als dusd
dusdanig
geen enkele
enkele school
school opopan ig geen
gericht heeft
heeft of
gericht
of zal
zal oprichten.
oprichten. Het
Het
lager en
en middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs worworden
beheerd door
door de locale
locale besturen,
besturen,
den beheerd
de
local education
education authorities,
authorities, de
de
de local
L.E.A.'s,
councils of the
the county
county
L.E.A.'s, de
de councils
boroughs,
de gemeentebesturen
gemeentebesturen vvan
an
boroughs, de
de steden die de status van
eendestniauv
an een
graafschap
verworven hebben,
hebben, en de
de
graafschap verworven
councils of the
the counties,
counties, de
de raden
raden van
van
de
graafschappen. Deze
laatste echechde graafschappen.
Deze laatste
ter
mogen hun
hun macht
machtoverdragen
overdragen
ter mogen
aan
lagere besturen,
besturen, vooral
vooral aan
aan de
de
aan lagere
gemeenteraden
kleinere steden
steden
gemeenteraden van
van kleinere
die
van hen
hen afhangen.
afhangen. De
De L.E.A.'s
L.E.A.'s
die van
moeten er
voor insta
instaan
dat er
er volvolmoeten
er voor
an dat
doende
hun gebied
gebied bebedoende scholen
scholen in
in hun
schikbaar
zijn. Worden
Worden vereist: nurnurschikbaar zijn.
sery schools,
schools, bewaarscholen
bewaarscholen voor
voor de
de
kinderen v
van
twee tot
tot vijf
vijf jaar,
jaar, priprikinderen
an twee
mary schools,
schools, voor
van
vijf tot
tot
mary
voor die
die v
an vijf
elf jaar,
jaar, secondary
secondary schools,
schools, voor
voor jonjon-

gens en
en meisjes
meisjes van
van elf
elf tot
tot zestien
zestien
jaar, en ten
ten slotte
slottecounty
countycolleges,
colleges,
jaar,
voor
degenen die de
de school
school verlaten
verlaten
voor degenen
op zestienjarige
zestienjarige leeftijd
leeftijd en
engedurende
gedurende
twee jaar
jaar part-time
part-time education
education moemoekrijgen. Vóór
Vóór 1944
1944 hielden
hielden de
de lalaten krijgen.
gere
scholen sommige
sommige van hun
hun leerleergere scholen
lingen
totdat ze
ze op
opveertienjarige
veertienjarige
lingen totdat
verlieten. De
Deouders
ouders
leeftijd de school verlieten.
moesten:
kinderen van
tot
moesten hun
hun kinderen
van vijf
vijf tot
veertien jaar
jaar laten
laten onderrichten
onderrichten in
in
veertien
het schrijven,
schrijven, het
en het
het rekerekehet lezen en
nen.
echter worden
worden ze ertoe
ertoe ververnen. Nu echter
zorgen dat
dat hun
hun kind
kind
plicht er voor te zorgen
„zal ontv
an gen degelijk
"zal
ontvangen
degelijk volledig
volledig ononaan ouderdom,
ouderdom, bebederwijs, aaangepast
derwijs,
an gepast aan
kwaamheid
aanleg".
betekent
kwaamheid en
en a
an leg". Dit betekent
dat
alle kinderen
kinderen recht
recht hebben
hebben op
op
dat alle
secundary
niemand
secundary education
education en
en dat niem
an d
op
de lagere
lagere school
school mag
mag blijven
blijven na
na
op de
het elfde
elfde levensjaar.
levensjaar. Daaruit
Daaruit volgt
volgt
het
dat meer
dat
meer secundary
secundary schools
schools zullen
zullen
nodig zijn
zijn en dat vele scholen
scholen moeten
moeten
nodig
bijgebouwd worden.
worden.
bijgebouwd
De wet
wet bepaalt
bepaalt verder:
verder: „De
"De minisminister zal
zal richtlijnen
richtlijnen uitvaardigen
uitvaardigen bebeter
treffende de
standaard
der schoolschooltreffende
de st
an daard der
gebouwen".
bestaande
scholen
gebouwen". De
De besta
an de scholen
herbouwd en
en gemoderniseerd
gemoderniseerd
moeten herbouwd
worden, de
moeten een
een model
model
worden,
de nieuwe moeten
zijn van
van moderne
moderne schoolinrichting,
schoolinrichting,
zijn
met turnzalen,
turnzalen, gymnastiek-lokalen,
gymnastiek-lokalen,
met
laboratoria
enz.
laboratoria enz.
De L.E.A.'s
L.E.A.'s werden
werden er door
door de
de wet
wet
toe verplicht
verplicht een
een plan
plan op
op te
te maken
maken
toe
voor
reorganisatie
van
het onderondervoor de reorg
an isatie v
an het
wijs
hun district
district en
en aan
aan de
de MinisMiniswijs in hun
voor te leggen vvan
beter een lijst voor
an de bestaande
officiële en
engesubsidieerde
gesubsidieerde
staande officiële
scholen
van
de vereiste
vereiste nieuw
nieuw te
te
scholen en
en v
an de
bouwen scholen.
moeten echter
echter
bouwen
scholen. Ze
Ze moeten
alle reeds
reeds gesubsidieerde
gesubsidieerde vrije
vrije schoscholen blijven
blijven subsidiëren.
subsidiëren.
an g vóór
Reeds llang
vóór 1944
1944 werd
werd onderonderReeds
wijs
in twee
twee
wijs op
op staatskosten gegeven in
soorten scholen:
officiële school
school en
en
scholen: de officiële
de
vrije school.
school. De
De L.E.A.'s
L.E.A.'s betaalbetaalde vrije
den
scholen de
de wedden
wedden vvan
den voor
voor alle scholen
an
de onderwijzers en de onkosten vandeonrwijzs ktenva
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het dagelijks onderhoud.
het
onderhoud. Het verschil
tussen de
de twee
twee types
types was
tussen
was dat de
de ofofficiële school
en in goede
gebouwd en
goede
ficiële
school gebouwd
staat gehouden
werd door
staat
gehouden werd
door de
de
L.E.A.'s, de
de vrije
L.E.A.'s,
vrije school
school door
door het
het
schoolbestuur.Tot
Tot in
in 1936
schoolbestuur.
1936 mochten
mochten
de L.E.A.'s
de
L.E.A.'s geen steun
steun verlenen
verlenen voor
voor
bouw en reparaties
an structurele
bouwen
reparaties v
van
structurele
aard. In 1936
1936 werd,
werd, in beperkte mate,
aard.
mate,
toegelaten dat
dat ook op dit
toegelaten
dit gebied
gebied een
een
zekere steun
zekere
steun zou
zou kunnen
kunnen worden
worden
verleend. Weinig
Weinig scholen echter konverleend.
konden van
van dit
den
dit voorrecht
voorrecht genieten
genieten tentengevolge van
van het
an de
gevolge
het uitbreken
uitbreken vvan
de
oorlog in 1939.
oorlog
1939.
De meeste katholieke
katholieke scholen
scholen waren
waren
ingeschakeld in
in het
ingeschakeld
het officiële
officiële onderonderwijssysteem v
an de
wijssysteem
van
de L.E.A.'s
L.E.A.'s en
en ze
ze
vallen dus
vallen
dus practisch
practisch alle
alle onder
onder de
de
toepassing van
van de
toepassing
de wet.
wet. Ze
Ze bewaren
bewaren
hun subsidies,
hun
subsidies, hun
hun leerkrachten
leerkrachten worworden door
den
door de
de L.E.A.'s
L.E.A.'s betaald
betaald en
en ook
ook
de onkosten
onkosten van
van dagelijks
dagelijksonderhoud
onderhoud
komen ten
ten laste
komen
laste van
van de
de openbare
openbare
besturen. Ze
Ze moeten
moeten echter
echter hun
besturen.
hun gegebouwen
bouwen moderniseren,
moderniseren, herbouwen
herbouwen
en aanpassen volgens de
de eisen
eiseDl van
van de
de
minister.
De L.E.A.'s
minister. De
L.E.A.'s zullen
zullen 50
50 pct
pct
van de
de onkosten
onkosten dragen,
dragen, maar
maar het
het
schoolbestuur
moet de
de andere
schoolbestuur moet
andere 50
50 pct
pct
bijpassen.
Indienze
ze hiertoe
hiertoe in
in staat
bijpassen. Indien
staat
is, bewaart
bewaart de
de school
school haar
haar volledige
volledige
onafhankelijkheid;
onafhankelijkheid; het schoolbestuur
schoolbestuur
mag
mag het
het onderwijs
onderwijs inrichten
inrichten naar
naar
eigen
eigen goeddunken1
goeddunken l )),, leerkrachten
leerkrachten
benoemen
volgens eigen
benoemen volgens
eigen normen
normen en
en
het onderwijs
onderwijs in
in de
degodsdienstleer
godsdienstleer
laten
laten geven
geven volgens
volgens het
het geloof
geloof van
van
de kinderen.
kinderen. Indien
Indien echter de
de school
school
hiertoe niet in staat
staat isisdan
dan betaalt
betaaltde
de
L.E.A.
L.E.A. 100
100 pct
pct van
van de
deonkosten,
onkosten,
Maar
neemt ook
Maar neemt
ook het
het beheer
beheer van
van de
de
school
school over.
over. De
De L.E.A.
L.E.A. bepaalt
bepaalt de
de
geest van
van het
hetonderwijs,
onderwijs, benoemt
benoemt de
de
leerkrachten
leerkrachten zonder
zonder rekening
rekening te
te momo-

89
89

gen
houden met
met hun
hun godsdienstige
godsdienstige
gen houden
opvattingen
richt undenominatioundenomlnatioopvattingen en richt
nal
religiou'S instruction
onnal religiouss
instructionin;
in; het
het onde godsdienstleer
godsdienstleer wordt,
wordt,
derwijs
derwijs in
in de
zoals
de officiële
officiële school,
school, in
in neuneuzoals in
in de
trale
zin gegeven,
gegeven, volgens
volgens een
een proprotrale zin
gramma
door afgevaardigafgevaardiggramma opgesteld door
den
de L.E.A.'s
L.E.A.'s en
de ververden van de
en van de
schillende
van
schillende godsdienstige
godsdienstige sekten
sekten v
an
de streek. Het vroeger schoolbestuur destrk.Hvogchlbestur
blijft
eigenaar van
van de
de gebouwen
gebouwen en
en
blijft eigenaar
moet
worden bij
bij de
de bebemoet geraadpleegd worden
noeming
een bestuurder
bestuurder of
benoeming van
van een
of bestuurster;
mag ook
ook leraren
leraren voor
voor
stuurster; het mag
het
onderwijzen vvan
een bepaalde
bepaalde
het onderwijzen
an een
godsdienst
doen benoemen,
benoemen, maar
maar
godsdienst doen
deze
geven aaan
die
deze mogen
mogen enkel
enkel les
les geven
an die
kinderen,
ouders het verl
verlangen.
kinderen, wier
wier ouders
angen.
Vele
godsdienstige secten
secten hebben
hebben
Vele godsdienstige
deze
laatste regeling
regeling aanvaard;
aanvaard; de
de
deze laatste
Katholieke
kan ze niet
niet
Katholieke Kerk
Kerk mag
mag en
en kan
aanvaarden.
karakter vvan
aanvaarden. Het
Het eigen karakter
an
de katholieke school gaat verlorendekatholiscgvern
en
school staat
staat op
op hetzelfde
hetzelfde plan
plan
en de school
de officiële
officiële school,
school, met
met neutrale
neutrale
als de
enneutraal
neutraalgodsdienstondergodsdienstondergeest en
wijs. Natuurlijk,
Natuurlijk, theoretisch
theoretisch zou
zou het
het
wijs.
mogelijk zijn
te weiweimogelijk
zijn om
om de
de toelagen te
geren en
en onafhankelijk
onafhankelijk te
te worden
worden
geren
de L.E.A.'s,
L.E.A.'s, maar
maar weinig
weinig kathokathovan de
lieke scholen
scholen zouden
zouden kunnen
kunnen voortvoortlieke
bestaan.
bestaan.
katholieke scholen
scholen worden
worden dus
dus
De katholieke
verplicht een grote fin
financiële
te
verplicht
anciële last te
dragen indien
indien ze
ze hun
hunonafhankelijkonafhankelijkdragen
heid als
als katholieke
katholieke school
school wensen
wensen te
te
heid
bewaren. In
1944 werd
werd die
die last
last bebebewaren.
In 1944
raamd op
op £f. 10.000.000;
10.000.000; toen
toen reeds
reeds
raamd
wezen: de
de Bisschoppen
Bisschoppen op
op de
de onmoonmowezen
som te
te verzamelen;
verzamelen;
gelijkheid om die som
gelijkheid
reeds brandmerkten
brandmerkten ze de
de juist
juist
toen reeds
uiteengezette bepalingen
bepalingen vvan
de wet
wet
an de
een grove
groveonrechtvaardigheid.
onrechtvaardigheid. In
In
als een
redevoering vvan
16 October
October 1943,
1943,
een redevoering
an 16
vóór de
de goedkeuring
goedkeuring vvan
de wet,
wet,
nog vóór
an de

1)
dient
1) ErEr
dientopgemerkt
opgemerkt te
te worden
worden dat
dat het
het onderwijs
onderwijs in
in Engeland
Engeland en
enWales
Wales
gekenmerktwordt
wordtdoor
door
gekenmerkt
een grote
grote vrijheid
vrijheid van
vande
deonderwijzer
onderwijzerenendede
schoolbestuurders.ErErbestaat
bestaat
geen
officieel
leerprogramma.
een
schoolbestuurders.
geen
officieel
leerprogramma.
Iedere
Iedere school
school richt
richt het
het onderwijs
onderwijs in
innaar
naareigen
eigenopvattingen.
opvattingen. His
His Majesty's
Majesty'sInspectors
Inspectors hebben
hebben enkel
enkel tot
tot
taak
bepaalde
werkmethode
taak over
over de
de degelijkheid
degelijkheid van
van het
hetonderwijs
onderwijs tetewaken;
waken:zezemogen
mogengeen
geen
bepaalde
werkmethodeopleggen,
opleggen.
wel
wel aanraden.
aanraden.

93

FORUM

zei Mgr Downey het volgende : „Om
de vrijheid te behouden tot het onderwijzen van onze eigen godsdienst in
de geest zoals we het wensen, om in
onze scholen een katholieke atmosfeer te bewaren, worden we ertoe
verplicht een ondragelijke financiële
last op onze schouders te nemen. We
voelen ons diep gekwetst. We betalen
evenveel belastingen als de niet-katholieke inwoners van dit land; zij
kunnen hun kinderen zenden naar
scholen volledig door de Staat onderhouden. Wij worden beboet, omdat
we geen neutraal onderwijs kunnen
aan vaarden. Waarom moeten degenen die het wel doen in een bevoorrechte toestand geplaatst worden ?
.... Een van de vrijheden waarvoor
katholieke ouders nu vechten in de
oorlog is de vrijheid om hun kinderen
op te voeden in het geloof van hun
vaderen. Die vrijheid wordt hun in
dit land slechts verleend indien ze
een hoge boete willen betalen omwille
van hun godsdienstige overtuiging".
De som die in 1943 voorzien werd
is gestegen in de loop van de jaren.
Mgr Petit schrijft: „De katholieken
v an Engel an d en Wales moeten niet
enkel tien millioen pond vinden om
de verplichting, hun door de wet opgelegd na te komen, maar tussen de
vijftig en de vijf en zeventig millioen
pond (tussen de zeven en de tien
milliard Belgische fr an ken volgens
de huidige koers) en de onkosten
stijgen nog altijd".
Mgr Downey verklaart: „Dit aanbod is een vooruitgang vergeleken bij
wat ons vroeger ooit aangeboden
werd. Men mag echter niet vergeten
dat een proportionele hulp geen hulp
is, indien de overheid meer dan vroeger a an dringt op modernisering. De
verplichting een klein percentage van
een grote som bijeen te brengen kan
een ondragelijke fin anciële last zijn".
We begrijpen dat Mgr Downey

schrijft: the death warrant is out for
De Engelse katholieken ourschl.
hebben dan besloten een actie op
touw te zetten voor de herziening
van de wet, en bij gelegenheid van
de algemene verkiezingen in 1950. De
candidaten van de verschillende partijen zullen aangeschreven worden,
met het verzoek de volgende vraag
te beantwoorden : „Erkent gij dat de
katholieken met reden de herziening
v an de wet v an 1944 vragen, om wille
van de onvoorziene financiële last,
die ze te dragen hebben ?". De Bisschoppen van Engel an d en Wales
hebben in hun herfstvergadering, October 1949, het volgende compromis
voorgesteld: de L.E.A.'s zouden 100
pct. van de financiële lasten die de
school te dragen heeft op zich moeten nemen; ze zouden verder een
huurprijs voor de schoolgebouwen betalen zodat het schoolbestuur zijn
verplichtingen tegenover geldschieters zou kunnen naleven; het schoolbestuur zou dan in ruil hiervoor aan
de L.E.A.'s het recht afstaan het
niet-godsdienstig onderwijs naar eigen normen in te richten en de leerkrachten te benoemen, op voorwaarde nochtans dat deze leerkrachten
door de kerkelijke overheid zouden
goedgekeurd worden wat betreft
godsdienstige overtuiging en bekwaamheid; de L.E.A.'s krijgen echter niet het recht om undenominational godsdienstonderwijs in te richten;
het onderwijs in de godsdienst blijft
zoals het is.
De vraag of dit compromis door
een nieuwe Regering en een nieuw
Parlement zal aanvaard worden is
moeilijk te beantwoorden. Het zal
zeker bestreden worden door de
N.U.T., de National Union of Teachers, en het T.U.C., het Trades
Union Congress: deze organismen
hadden reeds vóór 1944 geijverd om
de gesubsidieerde scholen te doen
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verdwijnen. De Bisschoppen zijn van
goede wil. Ze geven aan de staat toe
alles wat maar enigszins mogelijk is.
Ze eisen enkel dat aan katholieke
kinderen een katholiek onderwijs zal
worden gegeven onder toezicht van
de kerkelijke overheid, ten minste op
die plaatsen waar een katholieke
school bestaansreden heeft.

II. Het bouwen van nieuwe scholen.
Tot nu toe werd enkel gehandeld
over de bestaande scholen die door de
L.E.A.'s moeten worden overgenomen. Er zijn echter ook nieuwe katholieke scholen nodig, want ook het
katholiek onderwijs moet gereorganiseerd worden. Vele L.E.A.'s wensen
echter het tekort aan scholen aan te
vullen door eigen scholen te bouwen
en het oprichten van katholieke en
andere vrije scholen tegen te houden.
Dit wordt hun door de wet zeer gemakkelijk gemaakt. Op de eerste
plaats : de wet voorziet niet in het
verlenen van toelagen voor het bouwen van nieuwe schoollokalen. Dit is
volgens Mgr Downey (redevoering
van 16 October 1943) een overwinning van de N.U.T. en het T.U.C.
Op de tweede plaats wordt de toelating van de Minister geëist; niet de
katholieke overheden maar wel het
burgerlijk bestuur beslist wanneer
een nieuwe katholieke school nodig
is. Deze bepalingen maken het mogelijk dat locale besturen de uitbreiding
van de katholieke school tegenhouden; zonder hun toelage kan ze niet
leven. Ook hier eisen de Bisschoppen
een herziening v an de wet; de beslissing van de katholieke overheid om
een nieuwe school te bouwen zou
principieel aanvaard moeten worden,
natuurlijk na onderzoek en verdere
besprekingen. Ook hier willen ze een
deel van hun rechten afsta an zoals
voor de reeds bestaande scholen.
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III. De vervoerkosten van katholieke kinderen.
Artikel 76 van de wet aanvaardt
„het principe dat de kinderen moeten worden opgevoed volgens de
wensen van de ouders, in zover dit
ten minste verenigbaar is met de
degelijkheid van het onderwijs en
geen onredelijke uitgaven veroorzaakt". Dit principe vindt zijn toepassing in de verplichting aan de
L.E.A.'s opgelegd de reisonkosten te
betalen van die kinderen die een vrije
school dus ook een katholieke school,
buiten hun district bezoeken, als er
ten minste geen school van dezelfde
aard in hun district gelegen is. Vele
L.E.A.'s weigeren deze reizen te betalen, zich beroepend op de wet; ze
beweren dat in dit of dat bepaald
geval het bezoek van een school ver
van huis schaadt aan de degelijkheid
van het onderwijs. Mgr Petit schrijft
dat in Wales de L.E.A.'s systematisch weigeren hun verplichtingen op
dit gebied na te leven. De Minister
zal ze gewoonlijk in het ongelijk stellen, wanneer beroep wordt aangetekend, maar de indruk wordt gewekt,
dat katholieken altijd vitten en nooit
tevreden zijn".
De Katholieke Kerk in Engel and
en Wales staat voor een zware taak.
Ze moet voorlopig kiezen tussen een
ondraagbare financiële last en het
verlies v an haar scholen. De katholieken verliezen de moed niet. Ze
luisteren naar de strijdkreet van Mgr
Downey (1943) : „We zijn bereid te
strijden met alle wettige middelen die
ons ten dienste staan, en de strijd
voort te zetten totdat we ons doel
bereiken. Eén ding mogen onze tegenstanders gerust weten : wat er
ook moge gebeuren, we sta an onze
scholen nooit af, we trekken ons
nooit terug uit het domein van de
opvoeding. Wij waren de eersten op
dit arbeidsveld, lang vóór de staat,
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derne tijd.
tijd.
Uit deze inwerking vvan
de tijdgeest
tijdgeest
an de
op
toneelliteratuur groeide
groeide ook
.ook de
de
op de toneelliteratuur
veelvuldigheid vvan
het genre:
genre: tratraveelvuldigheid
an het
gedie,
comedie, tragicomedie,
tragicomedie, melomelogedie, comedie,
drama,
opera
enz.....
Andrama,klucht,
klucht,
opera
enz Andere
problemen werden
scherdere problemen
werden tevens scheromlijnd: de
de spanning
spanning tussen
tussen cerecereper omlijnd:
brale vervorming
vervorming en
en levensechtheid,
levensechtheid,
brale
tussen uiterlijke
uiterlijke en inwendige
inwendige actie.
actie.
tussen
Eén
van die
die spanningen
spanningen wordt
wordt met
met
Eén van
onderlijnd: die
die tussen
tussen indiviindivinadruk onderlijnd:
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dualisme en
en gemeenschapskunst.
gemeenschapskunst.
dualisme
Het is
is de
de schrijver
schrijver opgevallen
opgevallen dat
dat
de toneelkunst,
toneelkunst, in
in elke
elkebloeiperiode,
bloeiperiode,
de
„steeds geworteld
was in
"steeds
geworteld was
in de
de diepste
diepste
lagen
van
het volk"
volk" (het
(hetGriekse
Griekse
lagen v
an het
treurspel; Shakespeare;
Shakespeare; Calderon)
Calderon)..
treurspel;
Individuele kunst
nooit de
de leefleefIndividuele
kunst kon
kon nooit
baarheid
het toneel
toneelbevorderen.
bevorderen.
baarheid van
van het
Een bewijs
bewijs hiervan
hiervan waren
waren zeker
zeker de
de
Een
Franse
van de
Franse „élite-kunst"
"élite-kunst" van
de 17e
17e en
en
de
verstandelijke drama's
drama's van de
de 18e
18e
de verstandelijke
eeuw.
Vandaar het
het besluit:
besluit: „Nog
"Nog
eeuw. Vandaar
dringt zich
zich bij
bij het
het overschouwen
overschouwen van
van
het toneelverleden,
toneelverleden, de
de vaststelling
vaststelling
het
op,
dat het
het toneel
toneel van
van de
de„grote"
"grote"
op, dat
periodes
wortelt in
in de
de
periodes diep
diep en
en hecht wortelt
volksziel.
het zijn
zijn
volksziel. Daaruit
Daaruit put
put het
kracht".
Maar niet alleen
alleen de
de toneel-dichter,
toneel-dichter,
Maar
ook de vertolker en de
de regisseur
regisseur hebhebben die
die invloed
invloed ondergaan.
ondergaan. Het gegeben
barenspel,
de mise-en-scène,
mise-en-scène,
barenspel, de dictie, de
het decor
decor onthullen
onthullen ons
ons steeds
steeds de
de
het
kenmerken
tijd en
en omgeomgekenmerkenvan
van hun
hun tijd
ving. Zo
Zo moest
moestonvermijdelijk
onvermijdelijk het
het
ving.
Griekse
gebaar, zegging
zegging
Griekse treurspel
treurspel in gebaar,
en opstelling het stempel
stempel dragen
dragen van
van
grootsheid.
Zo werd in de Franse tratragrootsheid. Zo
gedie
de tekst
tekstopopdeclamatorische
declamatorische
gedie de
toon uitgegalmd
uitgegalmd en
en de
de rolbezetting
rolbezetting
toon
altijd
rondom de
de hoofdhoofdaltijd symmetrisch rondom
figuur
geschaard. Nog
later wordt
wordt
figuur geschaard.
Nog later
alles
op de
de meest
meestnatuurlijke,
natuurlijke, alleallealles op
en mag
mag de
de acteur
acteur
daagse toon gezegd en
spelen
zonder nog
denken aaan
het
spelen zonder
nog te denken
an het
publiek.
decer was
was steeds
steeds
publiek. Ook
Ook het
het decor
een
spiegel van
van de
deheersende
heersende bouwbouween spiegel
stijl
en schilderkunst.
schilderkunst. Sinds
Sinds de
de bebestijl en
hoefte aan
aan „konst"konst- en
envlieghwerken"
vlieghwerken"
kwam ook de
de techniek
techniek een
eenwoordje
woordje
kwam
meespreken;
bij de
de Duitse
Duitse
meespreken; tot
tot zelfs bij
regisseur
Erwin Piscator de
de film
film een
een
regisseur Erwin
voorname
veroverde in de
de enenvoorname plaats veroverde
scenering.
Op
evolutie van
van scenische
scenische eleeleOp die
die evolutie
menten
we niet
niet verder
verder in.
in. Te
Te
menten gaan
gaan we
zou moeten
moeten worden
worden gezegd
gezegd over
over
veel zou
costumering,
muziek, belichbelichcostumering, regie,
regie, muziek,
ting,
theaterconstructie, massa-figumassa-figuting, theaterconstructie,
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FORUM

ratie enz
enz..... Wf'
daarvoor
We verwijzen daarvoor
naar het boek
boek dat
dat we
we bespreken.
bespreken. Een
Een
belangrijker probleem
even
belangrijker
probleem vergt
vergt nog even
onze
aandacht.
onze aandacht.
Naast de
de verhouding
verhouding tussen
tussen de
de dradraNaast
matische
publiek is er
er
matische opgave
opgave en het publiek
binnen
dramatische opgave
opgave zelf,
zelf,
binnen die
die dramatische
een
nog grotere
groteremoeilijkheid
moeilijkheid:: de
de
een nog
spanning
tussen de
de toneel-literatuur
toneel-literatuur
spanning tussen
en
het toneelspel.
toneelspel.
en het
Wie is
is de
de voornaamste:
voornaamste: de
de schrijschrijWie
ver of
of de
de vertolker
vertolker?? Mag
Mag de
de speler
speler
ver
tegenover
tekst willekeurig
willekeurig opoptegenover de
de tekst
treden of moet
moet hij
hij een
eendienende
dienende rol
rol
treden
vervullen?
Scherp
de schrijver
schrijver de
de evoevoScherp volgt
volgt de
lutie van
van deze
deze verhouding.
verhouding. Reeds
Reeds in
in
lutie
de
Oosterse Oudheid
Oudheid was
theater
de Oosterse
was het theater
een triomf
triomf vvan
de dichter.
dichter. Zelfs
Zelfs in
in
een
an de
de
glansperiode van
van het
hetGriekse
Griekse
de glansperiode
treurspel
de speler,
speler, naast
naast
treurspel werd
werd van
van de
een
sterke stem
stem en
en longen,
longen, niet
niet veel
veel
een sterke
meer
gevraagd dan
dan een
een zekere
zekere mate
mate
meer gevraagd
plastische uitbeelding.
uitbeelding. Vrijheid
Vrijheid
van plastische
en
bescherming van de
de toneelspeler,
toneelspeler,
en bescherming
die trouwens
trouwens in
een geval
geval als
als van
van
die
in een
Shakespeare
met
Shakespeare vereenzelvigd
vereenzelvigd was
was met
de
de auteur,
auteur, schenen
schenen het
het conflict
conflict in
in
gunstige zin
zin tetekunnen
kunnenoplossen.
oplossen.
gunstige
Doch de
oppositie kan nooit
nooit verdwijverdwijDoch
de oppositie
nen.
Telkens
opnieuw doemen
doemen uiterste
uiterste
Telkens opnieuw
gevallen op.
Zo kon
kon de
de Italiaanse
Italiaanse
gevallen
op. Zo
„Comedia del!'
dell' arte"
arte" het stellen
"Comedia
stellen zonzonder
literaire hulp:
hulp: de
de inspiratie
inspiratie zou
zou
der literaire
wel
opbloeien uit
het talent
talent van
van de
de
wel opbloeien
uit het
improviserende
literaire
improviserende spelers.
spelers. Echt literaire
kunstwerken werden
werden anderzijds
anderzijds nooit
nooit
op
het toneel
toneel gebracht,
gebracht, terwijl
terwijl in
in
op het
onze
tijd tal
tal van
van Duitse
Duitse (Piscator
(Piscator
onze tijd
b.v.)
en vooral
vooral van
van Russische
Russische (Evreï(Evreïb.v.) en
noff;; Meyerhold;
Meyerhold; Taïroff)
regisseurs
noff
Taïroff) regisseurs
de
ten bate
bate van
de „literatuur",
"literatuur", ten
van het
het

„spel", met
met alle
"spel",
alle middelen
middelen van
van het
het
theater wilden
wilden verbannen.
verbannen.
Tijdelijke
na 1930,
1930,
Tijdelijke synthesen
synthesen zoals
zoals na
zullen
zullen wel
wel altijd
altijd hun
hun „tijdelijk"
"tijdelijk" kakarakter bewaren;
het is
rakter
bewaren; het
is „de
"de eeuwige
eeuwige
kamp, die
die misschien
misschien noodzakelijk
noodzakelijk is
is
kamp,
opdat
theater 'n
'n levende
levende kunst
kunst zou
zou
opdat 't theater
blijven".
elke extremistische
extremistische
blijven". Want
Want elke
poging
een gelegenheid,
gelegenheid, voor
voor één
één
poging is een
van beide
beide richtingen,
richtingen, tot eigen
eigen ververvan
volmaking en verdieping;
verdieping; dus
dus ook tot
verrijking en
en grootser
grootser ontplooiing
ontplooiing
verrijking
van de
de daarop
daarop volgende
volgende synthese.
synthese.
Over
autonome houding
houding van
van de
de
Over de
de autonome
regisseur
tegenover de
de spelers
spelers zulzulregisseur tegenover
len we
we het
het verder
verder niet
niethebben.
hebben. Ook
Ook
len
hier
zal de
de oplossing
oplossing wel
wel liggen
liggen in
in
hier zal
een evenwichtige houding
houding als die
die vvan
an
Michel Chtchepkin, een Russisch re-MichelCtpkn,Rusichregisseur,
die elke
elke acteur
acteurindividueel
individueel
gisseur, die
eerbiedigde
hun perpereerbiedigde maar
maar tevens
tevens hun
soonlijkheid
van
soonlijkheid in
in dienst
dienst wilde
wilde zien van
de algemene gedachte.
gedachte.
Hoe
onvolledig deze
deze beschouwing
beschouwing
Hoe onvolledig
ook
zijn, toch kunnen
kunnen we reeds
reeds
ook moge zijn,
besluiten
Lode Monteyne
Monteyne in
in zijn
zijn
besluiten dat Lode
werk de
de toneelkunst,
toneelkunst, zo
zo complex
complex als
als
werk
het leven
leven zelf,
zelf, werkelijk
werkelijk in
in haar
haar esessentiële bestanddelen
bestanddelen op
op ruime
ruime wijze
wijze
heeft behandeld.
behandeld. Hij
ons een
een
heeft
Hij laat
laat ons
synthese
opbouwen, die
groter volvolsynthese opbouwen,
die groter
maaktheid en
en dieper
dieper levenswaarde
levenswaarde
maaktheid
geven
kan aan
aan het
het drama
drama der
der toetoegeven kan
komst.
Ofschoon het
antwoord op
de
Ofschoon
het antwoord
op de
hoofdproblemen ligt
op 't
't terrein
terrein der
der
hoofdproblemen
ligt op
aesthetica
op dat
dat van
van de
de gegeaesthetica en
en niet
niet op
schiedschrijving,
toch niet
niet
schiedschrijving,zou
zouhet
het toch
zonder
belang zijn,
zijn, als
als iemand
zonder belang
iemand somsomde huidige
huidige strekkingen,
strekkingen, het
het
mige van de
bij voorbeeld,
voorbeeld, op
op degelijke
degelijke
massa-spel bij
wijze
wijze durfde
durfde toetsen
toetsen aan
aan de
de concluconclusies van deze
sies
deze historische
historische studie.
studie.
J. Crick
Crick S.J.
S.J.
J.
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GODSDIENST

Saint
THéRèSE OF
OF LISIEUX,
LISIEUX, The
The
Saint THéRèSE
collected Let
Letters,
edited by
by the
the
collected.
te rs, edited
abbé
Combes. Translated
Translated bij
bij F.
F.
abbé Combes.
J. Sheed.
Sheed. -- Sheed
Sheed and
Ward,
J.
an d Ward,
London, 1949,
s.
London,
1949, XVI-348
XVI-348 pp.,
pp., 15 s.
is de
de critische
critische uitgave
uitgave van
van volvolDit is
strekt al
al de
de brieven
brieven en
en nota's
nota's die
die van
van
de
Kleine Theresia
Theresia bewaard
bewaard bleven.
bleven.
de Kleine
Tot
hiertoe gaf
gaf het
hetOffice
OfficeCentral
Central
Tot hiertoe
van
Lisieux er
er 52,
52,nogal
nogalgewijzigd.
gewijzigd.
v an Lisieux
Thans
liggen er
er 247,
247,chronologisch
chronologisch
Thans liggen
gerangschikt
en door
door André
André Combes,
Comb~s,
ger an gschikt en
de bekende
bekende Parijse
Parijse theoloog
theoloog en
en hishISde
toricus,
de grootste
grootste accuratesse
accuratesse
toricus, met de
voorzien van
nodige en
en interessante
interessante
voorzien
van nodige
details
en uitleg
uitlegomtrent
omtrentpersonen,
personen,
details en
data
omstandigheden etc.
Eindedata, omstandigheden
etc.- - Eindelijk
hebben we
nu wat
wat de
de TheresiaTheresialijk hebben
we nu
kenner en
-vereerder zo
heeft
kenner
en -vereerder
zo lang heeft
gewenst:
stukken. De
De
gewenst : de
de authentieke stukken.
bestudering
Theresia's persoonpersoonbestudering van Theresia's
lijkheid
ten zeerste
zeerste door
door gegelijkheid zal
zal er
er ten
diend worden.
worden. Inderdaad
Inderdaad openbaren
openbaren
diend
bedoelde brieven
haar verrukkeverrukkebedoelde
brieven ons haar
lijke menselijkheid
menselijkheid en
en wonderbare
wonderbare
lijke
Godsliefde
dit het
het gegeGodsliefde nog
nog feller ddan
an dit
val was
was in
in haar
haar Histoire
Histoire d'une
d'une Ame;
Ame;
ook
omdat tal van
van tot
tothiertoe
hiertoe onbeonbeook omdat
kende
realia onze kijk
kijk op
op haar
haar leven
leven
kende realia
en kring
kring verrijken.
verrijken.
F. J.
J. Sheed
Sheed heeft
heefthet
hetaangedurfd
aangedurfd
F.
een
letterlijke vertaling
vertaling der
der brieven
brieven
een letterlijke
te geven,
geven, en
en slaagde
slaagde er
er toch
toch meestermeesterlijk
lijk in,
in, het
het sprankelend,
sprankelend, het zo
.~o heel
heel
eigene van de
de geest
geest en
endenkwijze
denkWlJze van
van
Normandische meisje
meisje te
tebewaren.
bewaren.
het Normandische
De beroemde
beroemde bekeerling
bekeerling F.
F. Vernon
Vernon
De
Johnson schreef een pittige
pittige inleiding.
inleiding.
Johnson
Dit vergoedt
vergoedt hier
hier echter
echter niet
niet het
het
Dit
gemis
van Combes'
Combes' voorstudie
voorstudie in de
de
gemis van
Franse
uitgave.
Franse uitgave.
Luc Craye
Craye
ATHAN
ASIUS. Redevoeringen
Redevoeringen tegen
tegen
ATHANASIUS.
de
Arianen, vertaald
vertaald door
door C.
C. J.
J.
de Arianen,
de Vogel.
Vogel. (Monumenta
(Monumenta ChristiChristide
ana,
Eerste reeks,
reeks, Deel
Deel 2)
2).. Het
Het
ana, Eerste
Spectrum,
Utrecht-Brussel, 1949,
1949,
Spectrum, Utrecht-Brussel,
Prijs geb.
geb. bij
bij inin325
325 pp.
pp. en 68 pp. Prijs
kening
serie ff 8,25;
8,25;
kening op
op de
de gehele serie
eerste reeks
reeks
bij intekening
bij
intekening op
op de eerste
9,25; afzonderlijk
ff 9,25;
afzonderlijk f 11,50.
11,50.
de verzameling
verzameling uit
uit Augustinus'
Augustinus'
Na de
mooiste
mooiste preken
preken biedt
biedt dit tweede
twe~de deel
~~el
van deze
deze Bibliotheek
Bibliotheek der
der christelijke
christelIJke
klassieken
vertaling van één
één der
der
klassieken de
de vertaling

belangrijkste dogmatische
dogmatische werken
werken
belangrijkste
der
oudheid, de Drie
Drie boeboeder christelijke oudheid,
ken
van
de heilige
heilige Athanasius
Athanasius tegen
tegen
ken v
an de
de
Arianen, waarin
waarin de
de grote
grote kamkamde Arianen,
pioen van
van de
de orthodoxie
orthodoxie de
de kerkekerkepioen
lijke leer
leer over
over de
de waarachtige
waarachtige godgodlijke
heid
van de
de Zoon
Zoon,, verdedigt
uitheid van
verdedigt en
en uiteenzet.
De
vertaling vvan
zulk een
een werk
werk
De vertaling
an zulk
stelt grote
grote problemen.
problemen. Want
Want indien
indien
men trachten zou,
zou, een
een letterlijke
letterlijke ververmen
taling te
te bieden,
bieden, zou
zou men
men er
er niet
niet in
in
taling
slagen
een leesbare
leesbare en
enduidelijke
duidelijke
slagen een
tekst te
te geven,
geven, daar
daar immers
immers het
het
tekst
grieks talrijke
talrijke uitdrukkingsmogelijkuitdrukkingsmogelijkheden
heeft, die
heden heeft,
die aan
aan het
hetNederlands
Nederla~ds
vreemd
zijn; veroorlooft
veroorlooft men
men zich
zIch
vreemd zijn;
echter
veel vrijheid,
vrijheid, dan
dan bestaat
bestaat
echter te veel
het niet
niet denkbeeldig
denkbeeldig gevaar,
gevaar, de
de
het
an de
pointe v
pointe
van
de vaak
vaak subtiele
s~btiele argua.r~u
mentatie
te missen.
missen. Beide
BeldemoeilijkmoeIlIJkmentatie te
heden
de vertaalster
vertaalster behendig
behendig
heden heeft de
te vermijden,
vermijden, door
door zich
zich weliswelisweten te
waar
enige vrijheid
vrijheid teteveroorloven,
veroorloven,
waar enige
maar
zo, dat de
de kracht
kracht der
der uituitmaar toch
toch zo,
eenzetting niet
niet geschaad
geschaad wordt,
wordt, inineenzetting
tegendeel soms
kern van
van het
het bebetegendeel
soms de
de kern
wijs
naar voren wordt
gewijs duidelijker
duidelijker naar
wordt .ffebracht
dan in
indedeoorspronkelijke
oorspronkelIjke
bracht dan
tekst geschiedt.
geschiedt. Hier
Hier is
is met
metwerkewerkelijk inzicht
inzicht vertaald.
vertaald.
lijk
Vertaling en inleiding
inleiding werden
werden volvolVertaling
het voorwoord
voorwoord voltooid
voltooid in
in 1943,
1943,
gens het
dus
voor de
de terugkeer
terugkeer der
der vertaalvertaaldus voor
ster
tot de
de Katholieke
Katholieke Kerk.
Kerk. In
In de
de
ster tot
inleiding
dit enigszins
enigszinsmerkbaar,
merkbaar,
inleiding is dit
doordat
zij daar
daar verschillende
verschillende proprodoordat zij
behandelt,
in de
de polemiek
polemiek
blemen beh
an delt, die in
tussen
tussen Protestant
Protestant en
en Katholiek
Katholiek vvan
an
belang zijn. Dit verleent aan de in- belangzij.Dtvr denleiding een
een bijzondere
bijzondere aantrekkelijkaantrekkelijkleiding
heid.
het dat
dat de
de
heid. Alleen
Alleen betreur
betreur ik
ik het
schrijfster,
die zo diep
diep in
in Athanasius'
Athanasius'
schrijfster, die
gedachten
is binnengedrongen,
binnengedrongen, ons
c;ms
gedachten is
inleiding niet een
een samenvatting
samenvattmg
in de inleiding
gegeven heeft
van diens
diens leer
leer over
over
gegeven
heeft van
Woord en
en de
de Zoon
Zoon:: voor
inhet Woord
voor niet ingewijden immers
immers biedt
gewijden
biedt de
de bewijsvoe~ewijsvo~
ring
van Athanasius'
Athanasius' ernstige
ernstIge moeimoeIring van
bij een zeer grongronlijkheden,
lijkheden, die
die alleen bij
dige studie van
van zijn
zijn werk
werk worden
worden opopgelost.
Samenvattend
een vertaling,
vertaling,
Samenvattend dus
dus een
die
kostbare bijdrage
bijdrage levert
levert voor
voor
die een kostbare
de
verspreiding van
de schatten
schatten der
der
de verspreiding
van de
Kerk in ons
ons Nederlandse
Nederlandse taalgebied.
taalgebied.
Kerk
S.
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Z.· De
De KORTE,
KORTE, De
DeMis-liturgie;
Mts-liturgie;
Z.
geheel herziene
herziene druk
druk bebetweede geheel
zorgd en
en van
vanaantekeningen
aantekeningen
zorgd
voorzien door
G. van NisNisvoorzien
door Dom
Dom G.
telrooij O.S.B.
O.S.B. —
- Paul
Paul Brand,
Brand,
telrooij
Bussum, 1949,
1949, VII,
VII, 410
410 blz.
blz. ing.
ing.
Bussum,
9,90, geb.
geb. ff 11,50.
ff 9,90,
auteur van dit
dit werk
werk zal
zal altijd
altijd
De auteur
vanwege zijn
zijn grote
grotepersoonlijkheid,
persoonlijkheid,
vanwege
ijver voor
voor de
de eredienst
eredienst en
en heldheldzijn ijver
zijn
haftige opoffering
opoffering in
in de
denagedachnagedachhaftige
tenisvan
katholiekNederland
Nederlandblijven
blijven
tenis
van katholiek
nog de
de
voortleven. Zelf
voortleven.
Zelf heeft
heeft hij
hij nog
tweede uitgave vvan
zijn in
in 1934
1934 ververan zijn
tweede
schenen handboek
handboek „De
"De Misliturgie"
Misliturgie"
schenen
voor het grootste
grootste deel
deel kunnen
kunnen voorvoorvoor
bereiden. De
bewerker, Dom
Dom G.
G. vvan
an
bereiden.
De bewerker,
Nistelrooij, heeft de oorspronkelijkeNistelroj,hfdpnkeli
tekst, zoals
zoals de
de auteur
auteur deze
deze had
had herherreeds in
in druk
druk was,
was, gegezien en welke reeds
eerbiedigd;
veranderingen en
en verwijverwijeerbiedigd; veranderingen
zingen naar
naar recente
recente literatuur
literatuur heeft
heeft
zingen
hij toegevoegd aan
aan de
de aantekeningen
aantekeningen
hij
an .
welke achter
achter ieder
ieder hoofdstuk
hoofdstuk sta
staan.
welke
Geruime tijd
het reeds
reeds in
inNederNederGeruime
tijd is
is het
land gewoonte,
gewoonte, geen
geen voetnoten
voetnoten meer
meer
land
te geven
geven maar
maaralle
alleaantekeningen
aantekeningen
aan het
het einde
einde v
van
ieder hoofdstuk
hoofdstuk
an ieder
of het
gehele boek
boek teteverzamelen.
verzamelen.
het gehele
Ons kan deze
deze methode
methode volstrekt
volstrekt niet
niet
Ons
bekoren: :wij
een wetenwetenbekoren
wij zoeken
zoeken in
in een
schappelijk
handboek niet
niet
schappelijk werk
werk of handboek
op
plaats een
een keurige
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teerbare tekst;
spiegel
maar een
een han
hanteerbare
tekst;
spiegel maar
noten
zijn geen
geenwetenschappelijke
wetenschappelijke
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franje,
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bladzijde
franje, ze
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rustige
onmiddellijk
onmiddellijk bij
bij de
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studie
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anneer men
studie is
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zoeken en
en
verplicht wordt
wordt steeds
steeds te zoeken
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bladeren. Ook
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behoort men
men in de
de
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te geven,
geven, als
als men
men de
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lezer
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die het
het studiewerk
studiewerk
consulteert,
dienen.
consulteert, wil dienen.
Het is
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moeilijk 'n
'n goede
goede
synthese
over • de
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te
synthese over
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schrijven,
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Voor deze tweede
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kunsten. Voor
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alswij
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ten zijn,
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het
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geroemde meesterwerk
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tige boek
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van
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Z. de
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te tekst v
.
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beïnvloeden. Indien
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Indien de
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het werk
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zijn deel
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het boek,
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In de
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treffend is
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legd.
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nog had
had mogen
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zeggen, dat
het zijn
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Wij mogen
dat het
grootste vreugde in zijn
zijn laatste
laatste jaren
jaren
zou
zijn geweest.
geweest.
zou zijn
H. Schmidt
H.
Schmidt
S CHNER, Christliches
Franz M.
M. MO
MOSCHNER,
Christliches
Gebetsleben. Betrachtungen und
Gebetsleben.
und
Anleitungen zum
Anleitungen
zum wesenhaften
wesenhaften
Gebet. — Herder,
Gebet.
Herder, Freiburg,
Freiburg,
1948,
pp.
1948, 388 pp.
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bidden
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mens schenkt
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zich weer;
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uit op
bidden
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het één
één worden
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dit boek
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deze nimmer
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bruikbaar te
te zijn;
leken
zijn; het houdt
houdt er
er
verband genoeg
mee opdat priesters
verband
genoeg mee
priesters
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herkennen.
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aan La
La religion
religion personpersonnele
Grandmaison
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Grandmaison
denken: van
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ging
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tractaat
werd veel breedvoeriger.
breedvoeriger.
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Warm aanbevolen
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Fr. Feron.
Feron. —
Wed.
Wed. J.
J. R.
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1949, 544
544 blz.,
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geb. ff 7,90.
7,90.
Zeer
Zeer mooi
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Wij mogen
mogen hier
hier
recht toe
woorden aanhalen van
van de
de prupruwel de woorden
dente inleider:
inleider: Bij
Bij mijn
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ik Het
Het Brevier
Brevier ook
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liefde en
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begeestering aanaanmet
bevelen".
H. Schmidt
bevelen".
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Chanoine Jacques
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Le
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problème de
foi dans
dans les
les mlmiproblème
de la fel
Iieux intellectuels
intellectuels au
au XXe
XXe siècle.
siècle.
lieux
Casterman,Doornik-Parijs,
Doornik-Parijs,
— Casterman,
1949, 83
83 blz.
blz. Fr.
Fr. 30.
30.
1949,
In de
denegentiende
negentiendeeeuw
eeuwredeneerredeneerIn
den de
de intellectuelen
intellectuelen over
over het
hetgeloof;
geloof;
den
in de
de twintigste
twintigstedoorzoekt
doorzoekt men,
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tuïtief, zijn waarde voor het leven.
Gelovigen en ongelovigen arbeiden
thans, voor elkanders godsdienst
haast onverschillig, naast en met elkander; de vraag van het geloof is
die van de meest intieme, de meest
beslissende keuze : men kleeft Christus aan, of men waant hem niet nodig te hebben.
Zij vergt oprechtheid, onthechting,
zuiverheid van hart, trouw a an het
licht, moed en fierheid .... Maar men
leze Professor Leclercq, die op deze
grondslag de psychologie van het geloof aangeeft, de morele gesteldheid
daartoe, de macht en de onmacht van
de wetenschap, het voordeel en het
nadeel van wie onder gelovigen werd
geboren en opgevoed. Zin voor werkelijkheid, persoonlijk inzicht, naastenliefde en een onvoorwaardelijke
trouw aan Christus kenmerken deze
bladzijden, waarin de geloofsvraag
voor de twintigste-eeuwse intellectuelen bijna gelijk wordt gesteld met
wat zich opdrong bij de Palestijnse
getuigen, toen Christus handelde en
leerde. Em. Janssen
Brieven van de Heilige Gamma Galgani, gerangschikt en v an aantekeningen voorzien in opdracht
van de Postulatie der P.P. Passionisten door P. Hyacinthus van
het H. Kruis C.P. Uit het Italiaans vertaald door P. Joseph
a Virg. Perd. C. P. Met een inleiding van M. Molenaar M.S.C.
— Uitgeverij J. H. Gottmer,
Haarlem-Antwerpen, 1949, 362
pp., geb. f 8.
De lezer die minder vertrouwd is
met de échte mystiek, vooral ook de
échte bij-mystiek, de mystiek v an de
verschijningen, visioenen, extasen,
van vertrouwelijke omg an g met de
engelbewaarder, van aanrandingen
van de duivel, v an stigmatisatie-verschijnselen en an dere wonderlijke
ziekteopenbaringen, zal bij de lezing
van dit boek aanv an kelijk een
vreemd en onwennig gevoel bij zich
ervaren. Maar het kan niet an ders
of de verwantschap en vertrouwdheid met het onderwerp nemen geleidelijk toe, en dan ontdekt hij een
wereld waarvan hij de mogelijkheid
op deze aarde niet had vermoed, een
wereld waarin de ziel met God en
de dingen van God even vertrouwelijk en onbevangen omgaat, als wij

ons thuis voelen in de zichtbare realiteit om ons heen. De Waarheid bewijst zichzelf. Dit geldt zeer klaarblijkelijk van de prachtige, zuivere
en innige brieven, die dit begenadigde, heilige meisje geschreven
heeft. Zodat wij niet eens de overigens zeer deskundige verdediging behoeven, waarmee de geestelijke leidsman P. Germano zich richt tot Mgr
Volpi, b.v. op blz. 316-317. Naast de
vele ongezonde sensatie-literatuur
op dit gebied is dit boek een herademing. En ook degene die met de mystiek wèl vertrouwd is, zal in de ongekunstelde openbaringen van deze
zielsgeheimen heel wat leerzaams
ontdekken. De vertaler geven wij
— voor zover wij dit kunnen beoordelen — alle eer voor zijn zeer moeilijk, maar ook zeer geslaagd werk.
Dr M. Smits v. W.
„HSlner Aktenstiicke zur Lage der
katholischen Kirche in Deutchland 1933-1945". Im Auftrage gesammelt und herausgegeben von
Dr. Wilhelm Corsten, Domkapitular in Köln. — Verlag J. P.
Bachem, Köln, 1949, 352 pp.,
form. 8°.
Naast het boek van Dr Johannes
Neuh9 usler „Kreun und Hakenkreuz"
(MLinchen, 1946) , is dit boek uit de
dossiers van het Aartsbisdom Keulen
de eerste verzameling van authentieke documenten over de kerkstrijd
onder het Hitler-regiem. De K5lnerAktenstiicke" zijn echter zonder enig
commentaar, maar telkens in hun
geheel afgedrukt, waardoor het boek
waardevoller wordt. De lectuur er
van zal echter alleen de historisch
geïnteresseerden kunnen a antrekken.
Hoewel een aantal der Keulse documenten door de oorlog, bombardementen etc. vernield werd, of op andere wijze zoekraakte, wijst de correspondentie van het Aartsbisdom
Keulen met de nationaal-socialistische instanties, de protesten, waarschuwingen, interventies etc. op een
grote, onafgebroken reeks moeilijkheden, waarmede de Kerk te kampen had : men kan uit de nauwkeurige bestudering van de maatregelen
der Gestapo en de voortdurende beperking van de werkzaamheid der
Kerk, geleidelijk het gehele systeem
van de kerkbestrijding opmaken. De
strijd in Duitsland duurde langer dan

BOEKBESPREKING

in de
de bezette
bezette gebieden
gebieden en het
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strijd ook
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De vroege
vroege dodomet
cumenten,
de jaren
jaren 1932-1934
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een kokoniet alleen
mende kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis van
Duitsmende
van Duitsland,
doch ook
ook voor
voor het
het begrip
begrip —
land, doch
als
dat mogelijk
mogelijk is
- voor
voor de
de mate
mate
als dat
is —
van
Godshaat, waartoe
waartoe de
de moderne
moderne
van Godshaat,
mens
is.
mens in
in staat is.
Omdat voor
incident de
de briefbriefOmdat
voor elk incident
wisseling
tussen de
de kerkelijke
kerkelijke autoautowisseling tussen
en de
de nationaal-socialistische
nationaal-socialistische
riteiten en
instanties
achter elkaar,
elkaar, in
in chronochronoinstanties achter
logische
volgorde zijn
zijn afgedrukt,
afgedrukt, zal
zal
logische volgorde
men bij
bij een
eennauwkeurige
nauwkeurige lectuur
lectuur
men
meer en meer
meer getroffen
getroffen worden
worden door
door
meer
de
dramatische spanning,
spanning, waarin
waarin
de dramatische
deze
brieven geschreven
geschreven zijn.
zijn. Een
Een
deze brieven
goed register
register maakt
maakt het
hetmogelijk,
mogelijk,
goed
bepaalde onderwerpen
onderwerpen in de
de verschilverschilbepaalde
lende stadia
stadia der
der kerkbestrijding,
kerkbestrijding, te
te
lende
bestuderen. Soms
wordt men
men echter
echter
bestuderen.
Soms wordt
ook getroffen
getroffen door
door de
dedemonische
demonische
ook
waarmee het
het propagandapropagandanaïvieteit waarmee
ministerie
van Goebbels
Goebbels de
de kerkekerkeministerie van
lijke
bladen een
een interpretatie
interpretatie van
van
lijke bladen
an
Gods
speciale oekase
oekase aaan
Gods Wil
Wil in
in een speciale
de hand doet, b.V. naar aanleidingdehanot,b.vrleidng
van de
de mislukte
mislukte aanslag
aanslag van
van Hitler
Hitler
in 1939:
te München
München in
1939: „Fiir
"Für die
die KirKir'!henpresse
jetzt GelegenGelegen,,henpressebietet
bietet sich jetzt
heit, einmal
einmal ganz
ganz besonders
besonders im
im HinHinfeit,
blick
auf das
dasMiinchener
Münchener Attentat
Attentat
blick auf
das
Walten der
der Vorsehung
Vorsehung zu
zu bebedas Walten
tönen".
J. Hahn.
tonen". K. J. K.
Hahn.
,-

Benoit DU MOUSTIER,
MOUSTIER, Met de mysmystieken van
van overzee,
overzee, met een
een inintieken
leiding van Anton
leiding
Anton van DuinkerDuinkerken.
- Uitgeverij
Uitgeverij Paul
Paul Br
Brand,
ken. -an d,
Bussum, 1949,
1949, 192
192 blz.
blz.
Bussum,
vruchtbaarheid, waarmee
waarmee deze
deze
De vruchtbaarheid,
kartuizermonnik
boek preprekartuizermonnik boek
boek na
na boek
senteert, verbaast
verbaast ons.
ons. En
Enwij
wij hebben
hebben
ons
eens afgevraagd
afgevraagd of
of de
de kenkenons wel eens
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nis van
van de
de mystiek
mystiek en vvan
de mysmysnis
an de
literatuur, die de schr. ten
ten toon
toon
tieke literatuur,
spreidt,
even diepgaand
diepgaand en
en alzijdig
alzijdig
spreidt, even
is als
als de
de veelheid
veelheid der
der geschriften
geschriften zou
zou
doen
du
doen vermoeden.
vermoeden.Niet
Niet alles
alles wat du
Moustier
kon ons
ons
Moustier geschreven
geschreven heeft,
heeft, kon
overtuigen
en bevredigen.
bevredigen. Deze
Deze
overtuigen en
bloemlezing nochtans,
nochtans, waarvan
waarvan wij
wij
bloemlezing
de
waarde hoger
hoger aaanslaan
dan die
die
de waarde
anslaan dan
van het
het parallel-werk
parallel-werk Onze
Onze God,
God,
van
ons bijzonder
bijzonder bekoord,
bekoord, niet
niet alalheeft ons
leen
om de
de fraai
fraai gekozen
gekozen teksten,
teksten,
leen om
maar ook om
om de
de zorgvuldige
zorgvuldige bewerbewermaar
king,
de vaak
vaak zeer
zeer bel
belangrijke
toeking, de
angrijke toelichtingen, waarmee
schr. zijn
zijn
lichtingen,
waarmee de
de schr.
werk aanbiedt.
aanbiedt. Juist
in de
de originele
originele
Juist in
werk
verbinding van tekst
tekst en
encommentaar
commentaar
verbinding
zien wij
wij de
de grote
grote waarde
waarde van
van deze
deze
zien
wij menen
menen dat
dat hier
hier
bloemlezing,
en wij
bloemlezing, en
de
juiste methode
methode gevonden
gevonden is, hoe
hoe
de juiste
""'n
wori'cin mystieke
mystieke bloemlezing
bloemlezing moet woraen
opgebouwd. Hierom
Hierom vinden
vinden wij
gen opgebouwd.
het jammer dat schr. het laatste ge-hetjamrdsc.ltegdeelte van de
deelte
de verzameling
verzameling ChristusChristusgedachten voor
en overweging
overweging
gedachten
voor gebed en
--- reeds
reedsvroeger
vroeger uitgegeven
uitgegevenonder
onder de
de
titel Met
Met Jesus
Jesus -- niet
nietorganischer
organischer
titel
en
synthetischer in
het geheel
geheel ververen synthetischer
in het
werkt heeft.
heeft. Het
Het verwijt
verwijt dat
dat de
de ververgekunsteld en zoet
zoet is,
is, lijkt
lijkt
taling wat gekunsteld
ons niet
niet geheel
geheelgerechtvaardigd.
gerechtvaardigd. Wij
Wij
zouden
hier ruimte
zouden hier
ruimte willen laten
laten voor
voor
persoonlijke aanvoelen van de
de bebehet persoonlijke
werker,
bij de
de herschepping
herschepping van
van
werker, die bij
de tekst —
de
- want
want dit
dit isistoch
toch„verta"vertalen" -— zijn
zijn eigen inleving
inleving en
en inspiinspilen"
ratie
moet laten
laten spreken.
spreken. Alleen
Alleen
ratie moet
wanneer
gevoelswaarde van
het
wanneer de
de gevoelswaarde
van het
ander
origineel
de vertaling
vertaling elk
elkander
origineel en
en de
niet dekken,
dekken, mag
de lezer
lezer aan
aan zijn
zijn
niet
mag de
waardering
de voorkeur
voorkeur geven.
geven. MisMiswaardering de
schien
hier ook
ook een
eenverontschulverontschulschien ligt hier
diging
dat de
de vertaling
vertaling
diging voor
voor het
het feit dat
- zoals
zoals men
men mij
mij verzekerd
verzekerd heeft
heeft —
--niet
altijd even
even letterlijk
letterlijk is. De
De ininniet altijd
an Duinkerken
leiding van
Anton vvan
Duinkerken
leiding
van Anton
ante wijze
treft
op pittige
pittige en
en mark
markante
wijze
treft op
de kern
kern v
van
de zaak.
zaak.
an de
de
Smits v.
Dr M.
M. Smits
v. W.
W.
Technique
et contemplation.
contemplation.--- EtuTechnique et
EtuDesclée de
de
des carmélitaines, Desclée
Brouwer,
1949, 147
147 pp.
pp.
Brouwer, 1949,

Verscheidene lezingen,
gewijd aan
aan
Verscheidene
lezingen, gewijd
de
verhouding tussen
tussen methodische
methodische
de verhouding
zelfwerkzaamheid
beschouwing in
in
zelfwerkzaamheid en beschouwing
het gebedsleven,
gebedsleven, werden
werden hier
hier ververhet
meld. Een
Eenoverzichtelijke
overzichtelijke samenvatsamenvatde techniek
techniek van
van de
de Indische
Indische
ting van de
yoga
wordt gegeven
gegeven door
door de
de Swami
Swàmi
yoga wordt
siddheswarànanda,
hesysiddheswarananda,en
envan
van het
het hesy-
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chasme
de Orthodoxe
Orthodoxe Kerk
Kerk door
door
chasme in de
Dr A.
A. Bloom.
BIoom. Louis
Louis Massignon
Massignon wijdt
V'tijdt
een eerder poëtische ddan
an wetenschappelijke beschouwing
de construcconstrucpelijke
beschouwing aan de
van de
de semietische
semietische talen,
talen, die
die volvoltie van
an andere
gens hem
hem meer
meer ddan
andere „geprae"gepraedisponeerd" zijn
beschouwing
disponeerd"
zijn om
om tot beschouwing
an P.
voeren. Na een
een studie
studie vvan
P. M.
M.
te voeren.
Olphe-Galliard
het
Olphe-Galliardover
over methode
methode in
in het
katholieke gebedsleven,
gebedsleven, besluit
het
katholieke
besluit het
boek met
met een
eenzeer
zeerdoordringende
doordringende
boek
analyse
het begrip
begrip der
der contemcontemanalyse van het
platio
acquisita, waarin
waarin R.
R. Dalbiez
Dalbiez
platio acquisita,
aantoont, dat
dit begrip
begrip tenslotte
tenslotte
aantoont,
dat dit
bestaansreden heeft.
heeft. Zijn
Zijn rederedegeen bestaansreden
nering is
is buitengewoon
buitengewoon logisch
logisch en
en
nering
an
scherp,
daarbij uit
van
scherp, doch
doch hij
hij gaat daarbij
uit v
een o.i. fictief gesteld probleem: eno.ifctgsldprbem:
vooreerst
hij de
de ontologische
ontologische ininvooreerst wil hij
houd
het mystiek
mystiek gegeven
gegeven bebehoud van
van het
palen,
gescheiden vvan
het psycholopsycholopalen, gescheiden
an het
gische
gegeven, terwijl
terwijl in
in een
een bepabepagische gegeven,
ling van het
het mystiek
mystiek gegeven
gegeven juist
juist
ling
het ervaringselement
ervaringselement essentieel
essentieel is.
is.
het
Vervolgens maakt
maakt hij
hij een
een wezenlijk
wezenlijk
Vervolgens
onderscheid tussen
het geloofsleven,
geloofsleven,
onderscheid
tussen het
geactueerd
door de theologale
theologale deugdeuggeactueerd door
den,
contemplatieve leven,
leven, gegeden, en het contemplatieve
an de
actueerd
Gaven vvan
de H.
H.
actueerd door
door de
de Gaven
wel een
eenmooie
mooie theolotheoloGeest,
Geest, -— wat wel
gische
constructie vormt,
vormt, maar
maar van
van
gische constructie
geen nut is
is voor
voor een
een strikte
striktebewijsbewijsgeen
voering.
Zijn bewijs
valt echechvoering. Zijn
bewijs staat
staat of valt
ter met
met het
het aannemen
aannemen of
ofverwerpen
verwerpen
van deze
deze onnodige
onnodige distincties.
distincties.
A. Deblaere
Deblaere
A.
Dom Irenaeus
Irenaeus DOENS
DOENS O.S.B.,
O.S.B., De
De
Dom
onze H.
H. Valiturgie van onze
heilige liturgie
Joannes Chrysostomus.
Chrysostomus.—
der Joannes
Priorij
Benedictijnen, CheveChevePriorij der Benedictijnen,
togne, voor Nederl.
Neder!. Klooster
Klooster Stastapelen,
Boxtel, 1950,
1950, 2e
2e herz.
herz.
pelen, Boxtel,
druk,
XXI pp.,
pp., ff 1.
1.
druk, 59
59 pp.,
pp., en
en XXI
boekje geeft
geeft een
een inleiding
inleiding op
op
Dit boekje
en een Nederlandse
Nederlandse vertaling van
van de
de
antijnse
tekst
der H.
H. Mis
Mis in
in de
de byz
byzantijnse
tekst der
ritus. In
de tekst
tekst zijn
zijn stille
stille en
en luide
luide
ritus.
In de
gebeden door de
de druk
druk onderscheiden,
onderscheiden,
en bij
bij de
de laatste
laatste zijn
zijn griekse
griekse en
en slaslavische beginwoorden
beginwoorden in
in transcriptie
transcriptie
vische
toegevoegd.
handig voor
voor het
het
toegevoegd. Zeer
Zeer handig
volgen van
van een
een griekse
griekse of
of slavische
slavische
volgen
mis
in haar
haar meest
meestgebruikte
gebruikte vorm,
vorm,
mis in
welke
op Sint
SintJoannes
Joannes ChrysostoChrysostowelke op
mus teruggaat.
teruggaat.
P. Sch.
Sch.
mus
E. HELL,
HELL, De leerling
leerling van
van Christus.
Christns.
Godsdiensthandboek
K.
Godsdiensthandboekvoor
voor R.
R. K.
I:
Kweekscholen,
Kweekscholen, Lycea
Lycea enz.,
enz., Dl I:
Navolging van Christus.
Christus. UitDe Navolging

gave A
A voor
voor jongens,
jongens, uitgave
uitgave B
B
gave
voor
Dl II:
voor meisjes,
meisjes, Dl
Il: Het
Het werk
werk
van
Christus in
ons, Dl
Dl III:
lIl: De
De
van Christus
in ons,
Apostolische Geloofsbelijdenis.
Geloofsbelijdenis. —
Apostolische
Paul Brand,
Brand, Bussum,
Bussum, Heideland,
Heideland,
Hasselt, 1947-1948-1949,
1947-1948-1949, 216,
216, 204
204
en
260 pp.,
pp., f. 490.
490.
en 260
J. CAUWE,
CAUWE, S.J.,
S.J., Christus
Christns in
in zijn
zijn
J.
Kerk.
Christus Dl 4,
4,
Kerk. Leven
Leven in
in Christus
tweede
herwerkte uitgave;
uitgave;
tweede herwerkte
Christus
zijn Evangelie. Leven
Leven
Christus in zijn
in
Christus Dl
Christns in de
de
in Christus
Dl 5; Christus
godsdIenstige vorming,
vorming, Jaarboek
Jaarboek
godsdienstige
1949.
Reeks godsdiensthandboegodsdiensthandboe1949. Reeks
ken onder
onder de
de leiding
leiding van
van Dr
Dr M.
M.
ken
van CASTER,
CASTER, S.J.
Studievan
S.J._.
Studiecentrum
Godsdienstige vorvorcentrum voor Godsdienstige
ming, Brussel,
ming,
Brussel, „De
"DeKinkhoren",
Kinkhoren",
1949, 145 pp.,
pp., 122
122 pp.
pp. en
en
Brugge, 1949,
12
kunstreproducties. Fr.
44, 38
38
12 kunstreproducties.
Fr. 44,
en 48.
48.
is verblijdend
verblijdend te zien
zien hoe
hoe men
men
Het is
allerwegen
aan een
eendegelijke
degelijke
allerwegen werkt
werkt aan
en doeltreffende vernieuwing van
van het
het
godsdienstonderricht.
godsdienstonderricht.
De
nieuwe reeks
reeks handboeken
handboeken van
van
De nieuwe
E. H. Hell
HelI is bijzonder
bijzonder aangepast aan
aan
de
scholen van
van Nederl
Nederland.
Maar
de scholen
and. Maar
iedere
godsdienstleraar in 't't VlaamVlaamiedere godsdienstleraar
se
land zal
zal zich
zichkunnen
kunneninspireren
inspireren
se land
aan de
de gelukkige
gelukkige opvatting
opvatting die
die voorvooral in het tweede
tweede deel
deel tot
tot uiting
uiting komt:
bij de theoretische genadeleer gaatbijdethorscgnalt
schrijver
van een
een gedegedeschrijver telkens
telkens uit
uit van
tailleerde
beschrijving der
der ceremoceremotailleerde beschrijving
niën en gebeden
gebeden van
van de
de sacramenten
sacramenten
niën
zelf.
Aldus slaagt hij
hij er
er in
in de
de godsgodszelf. Aldus
dienstles
met het
het godsdienstig
godsdienstig bebedienstles met
leven
te verbinden,
verbinden, en
en de
de beschoubeschouleven te
wingen
dus toegankelijker
toegankelijker te maken
maken
wingen dus
voor
leerlingen wier
wier opleiding
opleiding helehelevoor leerlingen
maal op
op de
de praktijk
praktijk is gericht.
gericht. HierHiermaal
bij
komt de
de beredeneerde
beredeneerde uiteenzetuiteenzetbij komt
wat minder
minder tot haar
haar recht,
recht, wat
wat
ting wat
Latijnse klassen kkan
worden bebean worden
voor Latijnse
treurd.
ons deze
deze werkwijze
werkwijze
treurd. Toch
Toch lijkt ons
verkieslijker dan
meer gangbare,
gangbare,
verkieslijker
dan de meer
al
teintellectualistische
intellectualistische opvatting.
opvatting.
al te
Bovendien treft
in het
het derde
derde
Bovendien
treft men
men in
deel
mooie uiteenzettingen
uiteenzettingen over
over
deel vele mooie
vrij moeilijk
moeilijk te
te behandelen
behandelen onderondervrij
werpen, als
de geloofsakt,
geloofsakt, de
de schepschepwerpen,
als de
ping,
de evolutie,
evolutie, de
de hel,
hel, de
de duivel
duivel
ping, de
enz.
.
nieuwe werk
werk en
en de
de herdruk
herdruk uit
uit
Het nieuwe
de
reeks, onder
onder leiding
leiding vvan
P. Van
Van
de reeks,
an P.
Caster
blijven trouw
trouw aaan
Caster uitgegeven blijven
an
de principes die de hele serie inspi-deprincshleinpreerden.
handleidingen bevatten
bevatten
reerden. Deze handleidingen
voor de
de leraar
leraar een
een zeer
zeer rijke
rijke schat
schat
voor
gegevens bij
bij het
het onderricht;
onderricht; maar
maar ze
ze
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lijken ons daardoor minder afgestemd op de leerling a an wie ze
slechts een schematisch overzicht
der stof bieden.
Het Jaarboek bij dezelfde serie is
een practische innovatie, daar het
zeer handig de aanvullende bibliographie en documentatie voor de
leraar combineert met het volledig
repertorium van de boeken of artikelen op catechetisch gebied verschenen in de laatste jaren.
R. Hostie
Dr P. S. EVERTS, Hymni mediaevales. (Selecta, Pars XIX) . —
W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1950, 79 pp., f 1,20.
Dit boekje bevat de latijnse tekst
van 43 middeleeuwse godsdienstige
gedichten, vooral hymnen en sequenties, van welke laatste er verschillende in het missaal bewaard zijn gebleven, met een algemene historische
inleiding en een opgave van het metrum en noten bij ieder. De mooiste
zijn hier gekozen. P. Sell.
Dr Piero CHIMINELLI, Het Heilig
Jaar in de Geschiedenis. -- Uitg.
„Pax", Den Haag, 1950, 143 pp.
Voor de Rome-pelgrims en ook
voor degenen, die thuis blijven, is dit
boekje over de geschiedenis der „Heilige Jaren" leerzame lectuur. In de
loop der tijden hebben de pausen vijfentwintig keer een Jubilé-jaar afgekondigd. De schrijver is zo vindingrijk geweest om voor ieder dezer
jaren een eigen karakter vast te
stellen en het in een vaak zeer originele en treffende definitie te omschrijven. Voor zover de nasporingen
dit mogelijk maakten, zijn de belangrijkste aspecten, de deelnemende ge-
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beurtenissen, die zich tijdens elk Jubilé afspeelden, beschreven. Zonder
twijfel zal dit boekje in veler handen
komen en met vrucht gelezen worden. K. J. D.
John A. O'BRIEN (Editor), The
Road to Damascus. — W. H. Allen, London, 1949, 273 pp.,
10 s. 6 d.
Vijftien bekeerlingen vertellen ons
in dit interessante boek van hun
gang naar de Kerk. Het zijn mensen
van naam op geheel uitéénlopend gebied : literatoren als Sheila Kay
Smith, Frances Parker, Waugh, de
psychiater Simon, de historici Hoffman, Nutting and Harrison, de communist Douglas Hyde, de Anglikaanse dominee Owen Dudley, de politicus
Wagner, enz. Andere hier in ons l and
bekende namen zijn de hagiograaf
Maynard, de journaliste Clare Boothe
Luce, en Rosalind Murray, dochter
van de bekende Oxford classicus Gilbert Murray.
Een dergelijke collectie v an opstellen vraagt geen critiek, enkel dankbaarheid. Leest men deze verhalen
door — en sommigen boeien als de
beste roman; in dit opzicht krijgt
Gretta Palmer met Rosalind Murray
de eerste prijs, en de grote Waugh de
vijftiende -- dan wordt men getroffen — hoe kan het anders ? — door
de wonderbare wijze waarop de Voorzienigheid op allerlei manieren l an gs
de meest uiteenlopende paden deze
mensen terugbracht naar zijn Kerk.
Het boek is om deze reden niet alleen
een machtig getuigenis v an de waarheid der Kerk, maar tevens een heerlijke bekentenis v an Gods goedheid
en zijn leiding ook waar alles niets
dan duisternis schijnt.
W. P.

WIJSBEGEERTE EN PAEDAGOGIE
Dom S. VISSER, O.S.B., Jeugd in de
branding. — N. V. Uitgaven Luctor, Antwerpen, 1949, 182 pp.
Men zoeke in dit boek geen theoretisch-paedagogische beschouwingen; ook niet een wetenschappelijk
gesystematiseerde diagnose v an de
huidige jongeren of een uitgebouwd
actieprogramma voor jeugdbeweging
en jeugdzorg. „Jeugd in de branding" is een actualiteitsboek, en wil

ook niet meer zijn. Met begrijpende
sympathie en luisterende ontvankelijkheid buigt zich een priesterhart
over de nood van deze jeugd. Heel de
verwarde rijkdom van kl anken die
hij opvangt, al de vluchtige roerselen, de ontgoochelingen en verwachting, de bitterheid en hoop v an jonge
zielen in alle landen die hij ve rneemt
geeft hij ons door. Elke opvoeder zal
deze gegevens naar eigen inzicht or-
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denen en
er voor
voor eigen
eigen milieu
milieu en
en
denen
en er
eigen toestanden
toestanden besluiten
besluiten uit
uit trektrekeigen
ken. Doet
Doet hij
hij dat,
dat, dan
dan heeft
heeft het
hetboek
boek
ken.
zijn doel
L. Monden
zijn
doelbereikt.
bereikt. L. Monden
Daniël ROPS,
ROPS, Willen,
Willen, vertaald
vertaald door
door
Daniël
M. J.
J. P.
P. Tissen.
Tissen. —
- H.
H.Nelissen,
Nelissen,
M.
Bilthoven-Antwerpen 1950,
1950, 144
144
Bilthoven-Antwerpen
3,90.
pp., geb.
geb. fj 3,90.
pp.,
Het zijn
zijn gezonde
gezonde gedachten,
gedachten, die
die
Het
Rops in
in zijn
zijnboekje
boekje„Vouloir"
"Vouloir"
Daniël Rops
heeft neergelegd,
neergelegd, maar
maar erg
erg diepdiepheeft
gaand zijn
zijn zij
zij ook
ook niet.
niet. Hier
Hier en
en daar
daar
het zelfs
zelfsenigszins
enigszinshinderlijk,
hinderlijk, dat
dat
is het
schrijver nogal lichtgeschoeid
lichtgeschoeid over
over
de schrijver
tamelijk moeilijke
moeilijke vraagstukken
vraagstukken
tamelijk
heenhuppelt. Toch
dit boekje
boekje
heenhuppelt.
Toch kan
kan dit
voor practisch
practisch gebruik
gebruik aanbevolen
aanbevolen
voor
worden, want er
er staat
staatveel
veelpopulaire
populaire
worden,
wijsheid in,
in, die
die op
opbelangwekkende
belangwekkende
wijsheid
wordt voorgedragen.
voorgedragen.
wijze wordt
Slechts één
één concrete
concrete opmerking:
opmerking:
Slechts
ik zou niet graag onze jeugdigenikzounetgra jdin
wijs willen
willen maken,
maken, dat
dat het
het „niet
"niet
wijs
nodig (is)
(is) te
tehopen
hopen om
om iets
ietsteteonderondernodig
nemen, noch
slagen om
om te
te volvolnemen,
noch te
te slagen
harden". Het
gedeelte vvan
de
an de
harden".
Het eerste
eerste gedeelte
uitspraak isis zeker
zeker onjuist
onjuist en
en het
het
uitspraak

tweede
tweede gedeelte
gedeeltewordt
wordtwaarschijnlijk
waarschijnlijk
verkeerd
verkeerd verstaan.
verstaan. Men
Men kan
kan bijv.
bijv.
voor
voor een
een verloren
verloren zaak
zaak tot
tot het
heteinde
einde
blijven
vechten, men
men slaagt
blijven vechten,
slaagt er
er niet
niet
in
in het
het directe
directe doel
doel te
tebereiken,
bereiken, maar
maar
men
men slaagt er
er wel
wel in
in zijn
zijn eer
eer te
teredredden,
dat is
an het
den, dat
is ddan
heteigenlijke
eigenlijke motief
motief
van
van handelen.
handelen.
Dr
Dr Nic.
Nic. Perquin
Perquin
Rudolf
Rudolf HAUSER,
HAUSER, Wille
Wille und
und Drang,
Drang,
Grundliniën
zum
Grundliniën
zum Verstehen
Verstehen
menschlicher
Charactere. -menschlicher
Charactere.
Verl.
Verl. Ferd.
Ferd. Schtiningh,
Schöningh, PaderPaderborn,
born, 1948,
1948, 2e
2e druk,
druk, 199
199 blz.
blz.
D.M.
D.M. 5.80.
5.80.
Bij
wetenschappelijke theoriën
theoriën
Bij de
de wetenschappelijke
over
an van
over het versta
verstaan
van mensen
mensen overoverheerst te
te zeer
zeer het
hetbiologisch
biologisch verstaan.
verstaan.
Schr.
Schr. biedt
biedt in
in zijn
zijn werk
werk een
een waardewaardevolle kritiek
kritiek en
en aanvulling
aanvulling op
op dit
dit bebeperkte
Al is het
perkte mensenbeeld.
mensenbeeld. Al
het werk
werk
niet
niet op
op de
de eerste
eerste plaats
plaats voor
voor vakvakpsychologen
psychologen geschreven,
geschreven, zij
zij kunnen
kunnen
er hun
hun voordeel
voordeel mee doen,
doen, ja
ja zij
zij spespeciaal,
ciaal, daar
daar in de
de psychologie
psychologie de
de wil
wil
ang" wordt
te vaak
vaak tot
tot „dr
"drang"
wordt geredugereduceerd.
P. Ellerbeck
ceerd.
P. Ellerbeck
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RüEGG, Miguel
Miguel de
de CervanCervanAugust RuEGG,
tea
und sein
sein Don
DonQuichotte.
Quichotte. -—
tes und
,A.
Francke A.
A. G.-Verlag,
G.-Verlag, Be
Bern,
rn ,
A. Francke
486
en 24.
24.
486 pp.,
pp., Zw.
Zw. Fr.
Fr. 20 en
Aug.
Rüegg, professor
professor in
de RoRoAug. Rtiegg,
in de
maanse
literatuur aan
aan de
de universiuniversimaanse literatuur
teit te
te Bazel,
Bazel, wijdt
wijdt zijn
zijn leven
leven aaan
de
an de
studie
van de
de allergrootsten
allergrootsten onder
onder
studie van
de
groten van
vandedewereldliteratuur.
wereldliteratuur.
de groten
Een
jaren terug
terug verscheen
verscheen van
van
Een paar jaren
hem
een geleerd
geleerd werk
werk in twee
twee delen
delen
hem een
over
en diens
diens bronnen
bronnen voor de
de
over Dante en
uitbeelding
van
hethiernamaals.
hiernamaals.
an het
uitbeelding v
Zijn
Cervantes und
und sein
sein
Zijn "Miguel
„Miguel de
de Cervantes
Don
Quichotte", zo
pas verschenen,
verschenen,
Don Quichotte",
zo pas
is een
een vulgarisatiewerk
vulgarisatiewerk van de
de beste
beste
soort:
de grote
grote
soort :de
de auteur
auteur kent
kent al
al de
Cervantes-verklaarders
Spanje,
Cervantes-verklaardersin
in Spanje,
Engeland,
beEngeland, Amerika.
Amerika. Dit
Dit boek
boek is beeen inleiding
inleiding op
leven
doeld
doeld als
als een
op het leven
en
werk van
van de
de schepper
schepper van de
de
en het werk
beroemdste
rijk der
der
beroemdstefiguur
figuuruit
uit het
het rijk
letteren,
de grootste
grootsteprozaschrijprozaschrijletteren, en de
ver
Spanje.
ver van Spanje.
Als
Rüegg er
er zijn
zijn beklag
beklag over
over
Als Riiegg
doet
dat in
in het
hetDuitse
Duitsespraakgespraakgedoet dat
bied
Cervantes en zijn
zijn meesterwerk
meesterwerk
bied Cervantes
nog
weinig bekend
bekend zijn,
zijn, wat moemoenog te weinig
ten
wij d
dan
1947 kregen
kregen
zeggen? In 1947
ten wij
an zeggen?

an dse verwe wel
we
wel is
is waar
waar de
de nederl
nederlandse
vertaling
taling van
van de
de „Cervantes"
"Cervantes" van
van de
de
an
Spaanse romanschrijver
Spaanse
romanschrijver Sebasti
Sebastian
Juan Arbo, maar Prof. C. F. A. vanJuanArbo,mPf.CFvan
Dam betreurt
Dam
betreurt in zijn
zijn inleiding dat op
op
de brede
die heel
de
brede achtergrond,
achtergrond, die
heel het
het
tijdperk van
van Filips de
tijdperk
de Tweede
Tweede omvat,
omvat,
de held
held zelf
zelf te weinig reliëf
de
reliëf heeft
heeft gegekregen, en
en dat
dat we
we tot
kregen,
tot het
het eind
eind toe
toe
te vergeefs
vergeefs wachten
wachten naar
naar een
eenbesprebespreking
van
zijn literair
literair werk.
werk. Van
Van Don
Don
king v
an zijn
Quichotte bezitten
bezitten we nu een
Quichotte
een volledivolledige en
en trouwe
trouwe vertaling
vertaling:: „De
"De geestegeestelijke ridder
Don Quichotte
van de
lijke
ridder Don
Quichotte van
de
Mancha, vertaald,
vertaald, ingeleid
ingeleid en
en toegeMancha,
licht door
licht
door Werumeus
vVerumeus Buning
Buning en
en
Prof. van
Prof.
van Dam",
Dam", in
in vier
vier delen,
delen, AmAmsterdam, 1946.
1946. (De vroeger
sterdam,
vroeger verscheverschenen vertaling
nen
vertaling van
van René
René De
De Clercq
Clercq
gaf
slechts de
de helft)
helft)..
gaf slechts
Met opzet
opzet luidt
Met
luidt de
de titel:
titel: ".... und
Sein Don Quichotte"
Cervantes zelf
'Sein
Quichotte";; Cervantes
zelf
noemt hem
hem met
met fiere
noemt
fiere nadruk
nadruk in de
de
inleiding op
op het tweede
inleiding
tweede deel:
deel: „mijn
"mijn
Don Quichotte",
niet alleen
alleen om hem
Don
Quichotte", niet
hem
te
onderscheiden van
een valse,
valse, die
die
te onderscheiden
v an een
na het
van het
na
het verschijnen
verschijnen van
het eerste
eerste
deel door
door een onbekend
onbekend auteur
auteur de wedeel
reld was
reld
was ingezonden,
ingezonden, maar
maar omdat
omdat
Don Quichotte
Quichotte in
in zijn
Don
zijn diepste
diepste wezen
wezen
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de uitbeelding
uitbeelding is
van Cerv
Cervantes'
de
is van
antes'
eigen
ziel. Aanvankelijk
Aanvankelijk bedoelde
bedoelde
eigen ziel.
Cervantes
anders dan
dan een
een sasaCervantes niets
niets anders
tyre op
op het
het ridderleven
ridderleven zoals
zoals het
het in
in
tyre
de
romans tot
tot waanzinnigheid
waanzinnigheid was
was
de romans
ontaard,
van lieverlede
lieverlede ging
ging
ontaard, maar
maar van
hij meer
meer en
en meer
meer sympathie
sympathie voelen
voelen
hij
voor zijn
zijn held;
held; en
en het
hetuitzonderlijke
uitzonderlijke
voor
van
dit boek
boek is dat
dat alle
alle spot
spot en
en sasavan dit
ten spijt,
spijt, er
er geen
geen druppel
druppel gal of
of
tyre ten
bitterheid
proeven is;
in de
de
bitterheid in
in te
te proeven
is; tot in
meest
belachelijke avonturen,
avonturen, Don
Don
meest belachelijke
Quichotte
edelmoedig en
van
Quichotte blijft
blijft edelmoedig
en van
een onweerstaanbare mildheid
mildheid en
en ridridderlijke
goedhartigheid. Daarin
Daarin vinvinderlijke goedhartigheid.
den
we de
de weerspiegeling
weerspiegeling van
van CerCerden we
vantes' eigen
eigen ziel,
ziel,honderd
honderd procent
procent
vantes'
Spaans,
diep en
en alalSpaans, maar
maar tevens
tevens zo
zo diep
gemeen menselijk.
menselijk. Ook zijn
zijn leven was
een
aaneenschakeling van
en
van illusies en
een aaneenschakeling
ontgoochelingen
ook Spanje,
Spanje,
ontgoochelingenen
en ook
had hij
hij het
het niet
niet gekend
gekend op
op het
het toptophad
punt van
van zijn
zijn macht
macht te
te Lepanto
Lepanto en
en
punt
zijn
tanen bij
bij de
de vernieling
vernieling
zijn glorie zien tanen
van de
de Armada
Armada?? Maar
Maar over dit alles
alles
an zijn
ligt
de stille
stille glans
glans vvan
zijn humor
humor
ligt de
en milde
en
milde menselijkheid:
menselijkheid: „het
"het genie
genie
het pech"
pech" noemt
noemt hem
hem Riiegg.
RUegg.
van het
Wegens
die gelijkenis
gelijkenis tussen
tussen Don
Don
Wegens die
Quichotte
zijn geniale
geniale schepper
schepper
Quichotte en
en zijn
krijgen
hier naast
naast of
of tegenover
tegenover
krijgen we
we hier
elkaar hangend en
en elkaar
elkaar belichtend,
belichtend,
echte
portretstudies over
over Cerv
Cervantes'
echte portretstudies
antes'
ironie en humor,
humor, realisme
realisme en levenslevensironie
wijsheid,
waanzin,
ascese,
wijsheid, over
over de
de wa
anzin, ascese,
ridderlijk
zielsridderlijk formalisme,
formalisme, gestalte,
gestalte, zielsontwikkeling van Don
Don Quichotte,
Quichotte, de
de
ontwikkeling
gestalte
van Dulcinea,
Dulcinea, van
van Sancho
Sancho
gestalte van
Panza,
om te eindigen
eindigen met
met het
het leven
leven
Panza, om
Cervantes en
en de
de neerslag
neerslag erv
ervan
an
van Cervantes
in Don Quichotte, en een ontledinginDoQuchte, nldig
van
de overige
overige werken
werken van de
de genigenivan de
auteur.
ale auteur.
Wie over Don
Don Quichotte
Quichotte iets meer
meer
Wie
wil
weten ddan
dat hij
hij een
eensublieme
sublieme
wil weten
an dat
maniak was, die
die tegen
tegen molens
molens vocht,
vocht,
hij
leze Riiegg's
Rüegg's boek: een
een fijnzinfijnzinhij leze
niger
enaantrekkelijker
aantrekkelijker inleiding
inleiding
niger en
op
de beroemdste
beroemdste roman
roman van
van de
de weweop de
reldliteratuur, noch
een sympathiesympathiereldliteratuur,
noch een
ker voorstelling
voorstelling van de
de schrijver
schrijver zal
zal
ker
men moeilijk
vinden.
H.
men
moeilijk
vinden. J.J.H.
HeIla
S. HAASSE,
HAASSE, Het
Het Woud
Woud der
der
Hella S.
Verwachting.
N.V. Em.
Em. QueQueVerwachting. -— N.V.
rido's Uitgeversmaatschappij,
Uitgeversmaatschappij,
rido's
Amsterdam
dIn. -- lste
1ste
Amsterdam1949
1949- -- 22 dln.
deel
346 pp..
pp.. - 22 dln.
dIn. samen
samen 824
824
deel 346
compleet ff 15.
pp.,
pp., compleet
Al te vaak
vaak krijgt
krijgt men
men bij
bij het
het lezen
lezen
van hedendaagse
hedendaagse historische
hIstorische rom
romans
ans
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de indruk,
indruk, dat
historische slechts
slechts
dat het historische
dient om aan de
de roman
roman kleur en fleur
fleur
bij
zetten. De
De auteur
auteur schept
schept een
een
bij te zetten.
décor
burchten en
en kastelen,
kastelen, hij
hij
décor van
van burchten
kleedt
zijn personen
personen in
in sierlijke
sierlijke
kleedt zijn
dracht
van het
het verleden,
verleden, maar
maar zijn
zijn
dracht van
roman houdt
houdt nauwelijks verband
verband met
roman
wat er
er leefde
leefde in
in de
de tijd,
tijd, waarin
waarin het
het
verhaal
ons tracht
tracht teteverplaatsen.
verplaatsen.
verhaal ons
Hoogstens
vindt hij
hij een
een historische
historische
Hoogstens vindt
figuur,
juist genoeg
genoegbekend
bekend
figuur, over wie juist
is om
om hem
hem tot
tot de
de held
held van
van een
een ververis
haal te maken,
maken, terwijl
terwijl er niet
niet zo
zo veel
veel
haal
gegevens over
over hem
hembeschikbaar
beschikbaar zijn,
zijn,
dat deze
deze de
de auteur
auteurzouden
zouden belemmebelemmeren
zijn fantaseren.
fantaseren. Eigenlijk
Eigenlijk ververren in zijn
dienen
soort verhalen
verhalen de
de naam
naam
dienen dit
dit soort
roman niet:
niet: het
het zijn
zijn masmashistorische roman
kerade-romans,
moderne verhalen
in
kerade-romans, moderne
verhalen in
historische kledij.
kledij.
historische roman
roman uit
uit de
de tijd
tijd der
der
De historische
romantiek
wilde inderdaad
inderdaad geschiegeschieromantiek wilde
denis geven. Wel waren
waren niet
niet allen,
allen, die
die
tot de
de school
school van
van Walter
Walter Scott
Scott bebehoorden, even
conscentieus in hun
hun
hoorden,
even conscentieus
geschiedvorsing -- Van
sprong
geschiedvorsing
Van Lennep
Lennep sprong
er wel
wel wat erg
erg vrij
vrij mee
mee om
om -- maar
maar
schrijvers
Dorst, die
die onze
onze vadervaderschrijvers als
als Dorst,
landse geschiedenis
geschiedenis in
in grootse
grootse tafetafelandse
wilde uitbeelden,
de nauwnauwuitbeelden, en
en de
relen wilde
gezette
Mevrouw Bosboom
Bosboom - TousTousgezette Mevrouw
saint gaven toch
toch blijk
blijk van een
een ernstiernstige poging
poging om
om het
het verleden
verleden te
te doen
doen
herleven.
Voor ons gevoel
gevoel echter
echter zijn
zijn
herleven. Voor
afgezien van
talent, te
te roroze afgezien
ze
van hun
hun talent,
mantisch,
veel op
opsidder-effect
sidder-effect
mantisch, te
te veel
en
stromende tranen
tranen berekend
berekend om
om
en stromende
ons geheel
geheel te kunnen
kunnen overtuigen.
Wat nu
nu het
het eerst
eerst opvalt
opvalt in
in het
het
Wat
prachtige boek
waarmee Hella
HeIla S.
S.
prachtige
boek waarmee
Haasse onze
onze literateur heeft
heeft verrijkt,
verrijkt,
is dat
dat hier
hier de
de inspiratie
inspiratie werkelijk
werkelijk uit
uit
de geschiedenis
geschiedenis schijnt
schijnt voort
te kokode
voort te
men.
Zij leeft volop
volop in de
de tijd,
tijd, die
die ze
ze
men. Zij
blijkbaar
heeft bestubestublijkbaar zorgvuldig
zorgvuldig heeft
deerd. Haar
Haar figuren
figuren zijn
zijn levende
levende
deerd.
het „Herfsttij
"Herfsttijder
derMiddelMiddelmensen uit het
eeuwen",
tijdgenoten met
met een
een
eeuwen", geen
geen tijdgenoten
maskeradepakje
tegen die
die
maskeradepakjeaan.
aan. En
En tegen
kleurige, fijn
fijn geschilderde
geschilderde achterachterkleurige,
grond, zien
de sympathieke,
sympathieke, tratragrond,
zien we de
gische
figuur van
van dedekoninklijke
koninklijke
gische figuur
dichter,
Charles d'Orléans,
d'Orléans, naar
naar vovodichter, Charles
ren komen.
komen.
In een
een zuiver
zuiver uitgewogen, eenvoueenvoudige,
gedistingeerde stijl,
stijl, die
die mede
mede
dige, gedistingeerde
de
schept vvan
het hoofse
hoofse leven
leven
de sfeer schept
an het
dier dagen,
vertelt zij
zij ons
dier
dagen, vertelt
ons van
van die
die
dromerige
maar
dromerige jongeman,
jongeman, die
die zich maar
kan interesseren
interesseren voor
voor het
het popomatig kan
litiek en
en militair
militair bedrijf
bedrijf dier
dier fel
fel bebe-
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wogen dagen. Als hij, geprikkeld
door de liefde tot zijn jonge vrouw,
zich bij de slag v an Azincourt ontpopt als een man, die meer blijkt te
kunnen dan dromen en dichten, dan
wordt zijn eerste k ans terstond een
mislukking, als hij gewond in handen
valt van de Engelsen, die hem vijf
en twintig jaar zullen vasthouden in
ballingschap.
Prachtig tekent zij de rijping van
de jonge Charles in die jaren van
eenzaamheid. Hier rijpt ook zijn dichterschap, als hij in verzen zijn liefde
en trouw uitzingt a an zijn echtgenote, die in de eenzaamheid van een
klooster wacht op zijn terugkeer. Als
hij eindelijk bevrijd wordt, is zij over-

leden. Hij zelf wordt, tegen zijn wil,
weer in politiek en diplomatie betrokken, tot hij eindelijk de kans
krijgt zich terug te trekken op zijn
kasteel te Blois, dat van nu af een
paleis wordt van schoonheid en poëzie. Ten slotte zien we hem op het
eind v an zijn leven onwaardig behandeld door de harde egoïst Louis XI,
een behandeling, die het ogenblik van
zijn dood verhaast. Zijn laatste droom
is die v an de tocht door het Woud
v an Lang Verwachten, de tocht, die
hem eindelijk brengt buiten de dwaalwegen van dit woud tot het licht der
eeuwigheid.
De schrijfster vermijdt ieder effectbejag. Rustig vertelt zij door,
ruim 800 bladzijden l an g. Maar wees
niet bang, dat deze roman U vermoeien zal. Hij is te goed gecomponeerd en vol rijke afwisseling. Alle
valse rom an tiek ontbreekt hier en
de, ik zou haast zeggen, zakelijke
stijl overtuigt ons beter d an de declamerende verhaaltrant der oude
romantici, terwijl deze stijl tevens
verre blijft van een quasi-realisme,
dat maar al te vaak uit de toon valt.
Deze roman van een dichter brengt
ons ook diens werk nader. Zijn verzen, zuiver geplaatst in de sfeer en
de feiten van zijn leven, krijgen voor
ons een nieuwe bekoring, die voortvloeit uit een beter begrip. Ze verliezen hun schijnbare geaffecteerdheid
omdat ze hier weer worden, wat ze
inderdaad waren: bloemen, die opbloeiden in dat „forest de longue
Attente". De liefde waarmee de
schrijfster haar onderwerp behandelde en de fijnzinnige zorg voor het
detail, doen denken a an die wonder-

lijke Fr anse tapisserieën, die de
gloed van het hoofse leven zo kleurig en gevoelig weergeven.
Na het bescheiden debuut v an de

dichteres en novelliste doet de eerste
roman van Hella Haasse verl an gen
naar meer. Potgieter schreef, naar
a an leiding van „De Graaf van Devonshire", de eerste roman v an Mevrouw
Bosboom-Toussaint: „Het vóór ons
liggend boek bewijst, dat haar eene
buitengewone verbeeldingskracht bedeeld is, dat zij een sieraad onzer
letterkunde worden kan, zoo zij haren

voortreffelijken aanleg door ijverige
studiën ontwikkelt en volmaakt". Ik
wil niet zo pedant zijn de woorden
v an Potgieter tot de mijne te maken
en ze dan toe te passen op het monumentale werk v an Hella Haasse.
Maar ik denk met een zekere huivering aan schrijvers, die na een prachtig debuut zich lieten verleiden tot
al te haastig werk. Historische romans zijn er genoeg, werken van
deze kwaliteit niet. Het talent van
deze schrijfster is te mooi om opgeofferd te worden aan een gemakkelijk maar ephemeer succes.
Als Hella Haasse ons in de loop
der jaren meer boeken weet te geven, die op dit peil staan, zal zij de
Nederl an dse letteren een onschatbare
dienst bewijzen.
Bern. van Meurs
Joh an van MECHELEN, Ebbe en
Vloed. — Uitgeverij Sanderus,
Oudenaarde, 1950, 48 pp.
Ebbe en vloed is eigenlijk geen
verzenbundel, maar slechts een verzameling van de nogal disparate poëzie van de jonge dichter; hij vond er

de ebbe en de vloed in van zijn leven.
Hoe de kunstenaar en zijn aanleg
precies aangeven ? Hij schrijft ergens, zich richtend tot Vlaanderen:
,,.... of ik het woord niet hoor dat
[eens moet komen,
en dwingen zal: mijn kind, wees gij

[mijn tolk" (blz. 8)
Eens wil hij de tolk zijn van zijn
land en volk, van de natuur, van
God. Eens ! maar hij is het nog niet,
en bij dat besef spant hij zich telkens
in om de grens van zijn onmacht te
overschrijden. Hij sp ant zich in; aan
de eigen klankenweelde maakt hij
zich dronken; hij ontkomt niet aan
romantische grootspraak, a an lang-
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dradigheid, aan rhetoriek;
dradigheid,
rhetoriek; hij
l\lj bebeproeft het op
op verschillende
verschillende wijzen
wijzen en
en
tonen, niet altijd
tonen,
altijd oorspronkelijk;
oorspronkelijk; tel
telkens maakt
maakt hij
hij gedichten
gedichten die
die „nog
"nog
dat niet
dát
niet zijn",
zijn", —
- en
en toch
tochbekoren
bekoren
ons, bij
bij zijn
zijn lichte
lichte ongestadigheid, het
ons,
het
altijd hervat
altijd
hervat opgaan
opgaan naar
naar het
het heheroïsch bestaan.
roïsch
bestaan.
Johan van Mechelen
Johan
Mechelen zal als dichter
dichter
eens slagen
zulk hunkeren
eens
slagen:: zulk
hunkeren en werwerken breken door begrenzing heen.
heen. Hij
Hij
vertoont overige
ns een
vertoont
overigens
een aanleg,
aanleg, die
die
niet zozeer
niet
zozeer in
in de
deverbale
verbaleovervloed
overvloed
ligt (daarin
ligt
(daarin vergist
vergist hij
hij zich
zich nog)
nog)
als in
als
in het
het psychologisch
psychologisch peilen,
peilen, het
het
diepe en warme
diepe
warme gemoed.
gemoed. Men
Men leze
lezebij
bij
voorbéeld deze
deze tweede
tweede helft van
voorbêeld
van een
een
Kerstgedicht::
Kerstgedicht
„Toch zal
zal vannacht
vannacht de
de oude ster
"Toch
ster
[herrijzen.
Ik ga op
op zoek,
zoek, de
de weg
weg naar
naar
[Bethlehem.
Ik loop
loop gebogen
gebogen in het
het spoor
spoor der
der
[wijzen.
Misschien neemt
neemt God
God de
de haat
haat weg
Misschien
weg
[uit mijn
mijn stem.
stem.
Dan zal ik U,
U, een
een morgen,
morgen, weer
weer
[begroeten,
en zwijgend
zwijgend vragen om een nieuw
nieuw
[begin.
Maar ik moet
Maar
moet eerst
eerst God
God in
in mijn
mijn hart
hart
[ontmoeten.
Dan keer
keer ik
ik weer,
weer, omdat
omdat ik
ik schoon
schoon
[bemin"
(blz. 21)
21)..
[bemin" (blz.
Em. Janssen
Em.
Janssen

H. C.
C. ANDERSEN,
ANDERSEN, Sprookjes
Sprookjes en
H.
Vertellingen, volledige
Vertellingen,
volledige uitgave
uitgave
door Dr W. van
naar het Deens door
Ecdos,
Ecdos, geïll.
geill. door
door Rie
RieCramer.
Cramer.
-— 6e druk,
druk, De
De Haan,
Haan, Utrecht,
Utrecht,
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1949,
(in één
één
1949, 412
412 en
en 420
420 pp.
pp. (in
boekdeel),
9,75.
boekdeel), Jf 9,75.
Het
mag een
een verheugend
verheugend feit
geHet mag
feit genoemd
Nederlandse
noemd worden,
worden, dat deze Nederl
andse
bewerking
Andersens sprookjes
sprookjes
bewerking van Andersens
reeds
zesde druk
druk kent.
kent. Het
Het bebereeds een
een zesde
wijst
dat onze
onze Nederlandse
Nederlandse taalgetaalgewijst dat
meenschap
voldoende fijnbesnaard
fijnbesnaard is
meenschap voldoende
om
onder de
bèkoring te komen
komen van
van
om onder
de bekoring
die
myriad-minded sprookjestovesprookjestovedie myriad-minded
naar.
De
vertaler, illustrator
illustrator en
en uitgeuitgeDe vertaler,
ver
verdienen ook
ook ruimschoots
ruimschoots dit
dit
ver verdienen
succes.
Het boek
boek isis inderdaad
inderdaad niet
niet
succes. Het
alleen
van kunstsprookkunstsprookalleen verzameling van
jes
het isisook
ookkunstig
kunstiguitgegeven,
uitgegeven,
jes;; het
al is
is het
hetwerkelijk
werkelijk spotgoedkoop
spotgoedkoop gegebleven.
Aan alwie
alwie een
een nuttig,
nuttig, aangenaam
aangenaam
en tegelijk
tegelijlt aristiek geschenk
geschenk wil
wil aanaanbieden
en ook,
ook, en
en
bieden aan
aan kinderen
kinderen- -- en
wellicht vooral,
vooral, aan grote
grote mensen
mensen —
is dit
dit boek
boekwarm
warmaanbevolen!
aanbevolen! Wie
Wie
wil leren
leren vertellen,
vertellen, aan
aan welk
welk publiek
publiek
ook,
zal 't
't nergens
nergens beter
beter leren
leren dan
dan
ook, zal
bij
gegrebij Andersen.
Andersen. En
En wie
wie eenmaal gegrepen
is geweest
geweest door
door de
depoëtische,
poëtische,
pen is
diep-menselijke ontroering
ontroering van
van „De
diep-menselijke
"De
Kleine
Zeemeermin", ofof het
uitgeKleine Zeemeermin",
het uitgeschaterd
bij het lezen
lezen vvan
"De
schaterd heeft
heeft bij
an „De
nieuwe
van de
de Keizer",
Keizer", zal
zal
nieuwe KIeren
Fleren van
dit
boek telkens
telkens weer
weer ter
ter hand
hand nenedit boek
men,
hij al
al de
de sprookjes
sprookjes zelf
zelf kkan
an
men, tot hij
navertellen.
navertl.
Ik ben
ben overtuigd,
overtuigd, dat dit
dit werk,
werk, in
in
zijn
drukken, meer gedaan heeft,
heeft,
zijn zes drukken,
en nog meer
meer zal
zal doen
doen voor
voor de
de letterletterkundige vorming
ons volk,
volk, dan
dan
kundige
vorming van
van ons
van onze
onzeoorspronkelijke
oorspronkelijke NederNedervele van
landse
literaire producten.
producten.
landse literaire
M.H.
M.
H.

GESCHIEI)EliTIS
GESCHIEDENIS
Leopold
WILLAERT, S.J.,
S.J., Les OriLeopold WILLAERT,
Origines du
gines
du Jansénisme
Jansénisme dans
dans les
les
Pays-Bas Catholiques.
Catholiques. I.
Le
I. Dl: Le
Milieu.
Le Jansénisme
Milieu. Le
Jansénisme avant la
Ia
lettre. —
- Bibl.
Bibl. de la Fac.
Fac. de
de PhiPhilos.
los. et
et Lettres,
Lettres, Namen;
Namen; Acad.
Acad.
roy.
roy. Belg.,
Belg., Classe
Classe de
de Lettres,
Lettres, Sc.
Sc.
mor.
mor. et
et polit.,
polit., Mémoires
Mémoires in
in 8°,
8",
XLIII,
XLIII, 2, Brussel,
Brussel, 1949,
1949, 438
438 pp.,
pp.,
Fr. 150.
150.
In
heeft in
In de
de Nederlanden
Nederlanden heeft
in de
de
XVIIe
XVIIe en ook nog in
in de
de XVIIIe
XVme eeuw
eeuw
de strijd
ansenisme de beste
strijd om het JJansenisme
beste
katholieke krachten opgeslorpt en
en de
de
Kerk
Kerk ontzaglijk
ontzaglijk veel
veel schade
schade berokberok-

kendo De ontstentenis
ontstentenis van
van een
een degedegekend.
lijke monographie
monographie hierover
tot
lijke
hierover was
was tot
een groote
groote leemte
leemte in
in onze
onze gegenog toe een
schiedschrijving. Na
tientallen jaren
jaren
schiedschrijving.
Na tientallen
ijverig historisch
historisch onderzoek
onderzoek heeft P.
P.
ijverig
aangedurfd, dit
dit zo
zo comcomWillaert het aangedurfd,
plexe en
en zo
zodelicate
delicateprobleem
probleem uituitplexe
tebehandelen.
behandelen.
voerig te
eerste deel
deel schetst
schetst de
de auteur
auteur
In dit eerste
met brede,
brede, forse trekken,
trekken, het
het milieu
milieu
het Jansenisme
Jansenisme ontstond
ontstond:: het
het
waarin het
naar nationale
nationale autonomie
autonomie en
en
streven naar
centralisatiepogingen van
van Rome;
Rome;
de centralisatiepogingen
absolutisme der
der Spaanse
Spaanse KoninKoninhet absolutisme
gen, het
het gezag
gezag der
der juristen
juristen en
en het
het
gen,
provincialisme; de
tusprovincialisme;
de tegenstelling tus-
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de seculieren
seculieren en
en de
deregulieren;
regulieren;
sen de
een Augustijns
Augustijns theologische
theologische strostroeen
ming en
en een
eenAristotelisch
Aristotelisch philosophilosoming
phische; een school
school van
van strenge
strenge momophische;
raal tegenover
tegenover de
de geest
geest van
van zachtzachtraal
moedigheid; de
liga der
der universiteiuniversiteimoedigheid;
de liga
ten tegen
tegen de
deJezuïetenorde,
Jezuïetenorde, —
- enz.
enz.
De auteur
auteur isis vooral
vooralprofessor:
professor: hij
hij
De
klare, scherpe
scherpe formulerinformulerinhoudt van klare,
en schakeert
schakeert wellicht
wellicht te
te weinig;
weinig;
gen en
hij geeft
geeft blijk
blijk van
van een
eenontstellende
ontstellende
hij
belezenheid en
een rijke
rijke kennis
kennis
an een
belezenheid
en vvan
van de
de XVIIe
XVTIe eeuw.
eeuw. Zo
Zo is
is dit
dit eerste
eerste
van
deel een
een gedegen
gedegen studie
studiegeworden
geworden
deel
over de eerste
eerste helft
helft der
der XVIIe
XVTIe eeuw
eeuw
over
de Zuidelijke
Zuidelijke Nederlanden
Nederlanden en het
het
in de
prinsbisdom Luik.
tweede deel
deel
prinsbisdom
Luik. Het
Het tweede
handelen over het
het doctrinair
doctrinair JJanan
zal handelen
senisme, zijn oorsprong en zijn gevol--senim,zjorpginevlgen.
Met een
een paar
paar punten
punten kunnen
kunnen wij
wij
Met
niet accoord
accoord gaan.
gaan. Nopens
Nopens de
de ontontniet
wikkeling neemt
de auteur
auteur de
de stelstelwikkeling
neemt de
ling over
over van
van F.F.Marin-Sola,
Marin-Sola, O.P.:
O.P.:
ling
"L'humanité
impressionnée par
par
„L'humanité aa été impressionnée
Ie Christ;
Christ ; le
Ie raisonnement
raisonnement est le
Ie réréle
vélateur qui dévoilera
dévoilera les
les virtualités
virtualités
vélateur
des formules
formules primitives"
primitives" (p.
(p. 381).
381).
des
Niet de
de rede
rede maar
maar het
het concrete
concrete leven
leven
van
de Kerk,
Kerk, van
van het
hetMystiek
Mystiek LiLiv
an de
Christus, openbaart
openbaart in de
de
chaam van
v an Christus,
loop
der eeuwen
eeuwen de
de volheid
volheid en
en de
de
loop der
rijkdom v
van
de Openbaring,
Openbaring, die
in
die in
rijkdom
an de
de
Schrift isisneergelegd.
neergelegd.
de H. Schrift
"Appeler
'Belgique' les Pays-Bas
Pays-Bas
„Appeler 'Belgique'
espagnols
pas un
unanachronisanachronisespagnols n'est
n'est pas
me"
43).. Wij
Wij menen
menen dat
wél
me" (p. 43)
dat het wél
een anachronisme
aangezien
het
an gezien het
is, a
an achronisme is,
Latijnse
Belgica in
in de
de
Latijnse Belgium
Belgiumof
of Belgica
XVIIe eeuw de
de hele
hele Nederlanden
Nederlanden omomvatte.
Trouwens de
de auteur
auteur schrijft
schrijft
vatte. Trouwens
zelf:
'ons Nederland',
Nederland', de
de
zelf : "Le
„Le nom
nom de 'ons
Belgica
ou de
de Belgium
Belgium continua
continua Aà
Belgica ou
désigner
XVII Provinces,
Provinces, même
même
désigner les XVII
-— chose
chose curieuse
curieuse -— après
après la
la sépaséparation
définitive au
traité de
de MinMünration définitive
au traité
ster (1648)
(1648)"
66)..
" (p. 66)
Aangezien
op 55 Mei
Mei
Aangezien, dit
dit werk reeds op
na
1941
1941 werd
werd bekroond
bekroond en
en men
men pas
pas na
afloop
oorlog, op 44 Nov.
Nov. 1946,
1946,
afloop van de oorlog,
tot het
het drukken
drukken besloot,
besloot, zijn
zijn enige
enige
an
studiën,
Orcibal en vvan
studiën, zoals die van Orcibal
Rogier, wél in de bibliographie opge-Rogier,wélndbaphieogde tekst
tekst ververnomen,
nomen, maar
maar niet
niet in
in de
werkt,
terwijl andere,
andere, als
die van
van
werkt, terwijl
als die
R.
Delplanche over
de zo
zo invloedinvloedR. Delplanche
over de
president van
van de
deprivé-raad,
privé-raad,
rijke
rijke president
Pierre
Roose, zelfs nergens
nergens vermeld
vermeld
Pierre Roose,
worden.
Gezien
van
Gezien het uitzonderlijk belang van
het
Jansenisme
voor de
de Zuidelijke
Zuidelijke en
an senisme voor
het J

de Noordelijke
Noordelijke Nederlanden,
Nederlanden, zal
zal deze
deze
degelijke,
geschreven monogramonogradegelijke, vlot geschreven
phie ongetwijfeld
ongetwijfeld door
door velen
velen gelezen
gelezen
worden.
M. Dierickx
worden.
M. Diericlcc

Leopold WILLAERT,
WILLAERT, S.J.,
S.J., BibliotheBibliotheLeopold
ca Janseniana
Janseniana Belgica.
Belgica. RéperRéper.ca
toire
toire des
des imprimés
imprimés concernant
concernant
les controverses
controverses théologiques
théologiques en
en
relation avec le
Ie Jansénisme
Jansénisme dans
dans
relation
les
les Pays-Bas
Pays-Bas Catholiques
Catholiques et le
Ie
Pays
Pays de
de Liège
Liège aux
aux XVIIe
XVTIe et
et
XVIIIe
siècles. I.
XVITIe siècles.
I. Dl:
Dl: Années
Années
1476-1679.
Nos 1-4071.
1476-1679. Nos
1-4071. —
- Bibl.
Bibl.
de
de la Fac.
Fac. de
de Philos.
Philos. et
etLettres,
Lettres,
Namen,
Namen, 1949,
1949, 303
303 pp.,
pp., Fr.
Fr. 325.
325.
Zoals zovele geleerden
geleerden die het
het JanJansenisme bestudeerden,
bestudeerden, ondervond
ondervond P.
P.
senisme
Willaert,
Willaert, hoe
hoe het
het ontbreken
ontbreken van
van een
een
bibliographie over
onderwerp de
de
bibliographie
over dit onderwerp
studie
studie' belemmert.
belemmert. Met
Met bewonderensbewonderenswaardige
ijver heeft
heeft hij
waardige ijver
hij zich
zich aaan
de
an de
vervelende
vervelende taak gezet,
gezet, een
eendergelijke
dergelijke
bibliographie samen
dit
bibliographie
samen te
te stellen. In dit
eerste
eerste deel geeft
geeft hij
hij de
dearchieven
archieven en
en
bibliotheken
an , de
bibliotheken aaan,
de repertoria
repertoria en
en
woordenboeken, -de
- de tekstpublicaties
woordenboeken,
tekstpublicaties
en tijdschriften
tijdschriften (pp.
(pp. 25-114),
25-114), die
die gegegevens
gevens over
over het
het Jansenisme
Jansenisme bevatbevatten, en
en daarna,
daarna, ininchronologische
chronologische
ten,
orde, alle publicaties
publicaties tussen de
de jaren
jaren
orde,
1476 en 1679,
1476
1679, die met
met het
hetonderwerp
onderwerp
in verband
verband staan
staan (pp.
(pp. 115-303).
115-303). Er
Er
in
zijn
nog twee
twee delen
delen teteverwachten,
verwachten,
zijn nog
waarin ook
waarin
ook de
de nodige
nodige registers
registers zulzullen voorkomen.
voorkomen.
kan kritiek uitoefenen
Men kan
uitoefenen op
op de sasamenstelling der
der afkortingen,
menstelling
afkortingen, de
de afafwezigheid van
van een of ander
an der werk nowezigheid
noteren, men kan
teren,
kan vooral
vooral betreuren
betreuren dat
dat
de auteur
de
auteur zich tot
tot het
het huidige
huidige België
België
beperkt, dat
dat alles
alles neemt
beperkt,
neemt niet
niet weg,
weg,
dat
alle historici
historici de
de noeste
noeste werker
werker
dat alle
zeer dankbaar
zullen zijn
zeer
dankbaar zullen
zijn voor
voor deze
deze
nuttige, of,
nuttige,
of, beter
beteronontbeerlijke
onontbeerlijke bibibiographie. M. Dierickx
biographie.
M. Dierickx
J. BROUW
ER , Johanna
Johanna de
J.
BROUWER,
de WaanWaanEei, tragisch
zinnige. Een
tragisch leven
leven in
in
een bewogen
bewogen tijd.
tijd. —
- Meulenhoff,
Meulenhoff,
Amsterdam, 1949,
1949, 4e
4e uitg.,
Amsterdam,
uitg., 232
232
pp., geb.
geb. ff 5,90,
5,90, ing.
ing. ff 4,40.
4,40.
pp.,
Johanna van Castilië
1555) ,
Johanna
Castilië (1479
(1479--1555),
dochter van de
dochter
de Katholieke
Katholieke Koningen
Koningen
Ferdinand en
en Isabella,
Ferdinand
Isabella, echtgenote
echtgenote
van Filips
van
Filips de
de Schone,
Schone, moeder
moeder van
van
Keizer Karel
Karel V,
V, heeft een uiterst traKeizer
tragisch lot
gisch
lot gehad.
gehad. Gepassioneerd
Gepassioneerd gegehecht aan
hecht
aan haar
haar gemaal,
gemaal, werd
werd zij
zij na
na
zijn dood
dood waanzinnig
waanzinnig van
v an smart:
zijn
smart: zij
zij
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doolde met
zijn lijk
lijk over
over de
de CastiCastidoolde
met zijn
liaanse hoogvlakte
hoogvlakte en
van af
af
liaanse
en sleet
sleet van
1509 haar
slot
1509
haar eentonige
eentonige dagen
dagen in
in 't slot
Tordesillas.
van Tordesillas.
auteur kent
kent de
deSpaanse
Spaanse docudocuDe auteur
menten, en weet
weet met
meteen
eenverbazende
verbazende
menten,
de tragische
tragische koningin
koningin
evocatiekracht de
voor ons
ons te
te doen
doen leven.
leven.
voor
Een technisch
technisch middel
middel hiertoe
hiertoe is,
is,
Een
voor te stellen
stellen als
als 't't slachtoffer
slachtoffer
haar voor
lage intrigues,
intrigues, en
en niet
niet enkel
enkelals
als'n
'n
van lage
waanzinnige, zoals
zoals nagenoeg
nagenoeg
gewone waanzinnige,
wordt aangenomen.
aangenomen. In
In zijn
zijn
algemeen wordt
slotoordeel onderzoekt
uitslotoordeel
onderzoekt hij
hij zelfs uitvoerig de
stelling of
zij niet
niet een
een
voerig
de stelling
of zij
slachtoffer van
de Spa
Spaanse
Inquisianse Inquisislachtoffer
van de
is geweest:
geweest: aangezien
aangezien geen
geen enkel
enkel
tie is
hiervan
gewaagt is
is die
die hyhyan gewaagt
document hierv
uit de
de lucht
luchtgegrepen.
gegrepen.
pothese totaal uit
brengt ons
ons tot
tot de
dezwakheid
zwakheid van
van
Dit brengt
boek: Brouwer
Brouwer is,
is, met
met al
al zijn
zijn
het boek:
Spanje en de
de Spaanse
Spaanse gegekennis van Spanje
schiedenis, eerst
romancier en
en dan
dan
schiedenis,
eerst romancier
historicus. Herhaaldelijk
Herhaaldelijk geeft
geefthij
hij
pas historicus.
van
vooringenomenheid tegen
tegen
blijk v
blijk
an vooringenomenheid
Spanje,
koning Ferdin
Ferdinand
en
an d en
Spanje, tegen koning
Karel V
V nopens
nopens diens
diens houding
houding
tegen Karel
zijn moeder
moeder (pp.
(pp. 30,
30, 36,
36, 56-57,
56-57,
jegens zijn
en passim)
passim).. Eens
Eens te
te meer
meerblijkt,
blijkt,
90
90 en
dat de
de „hispanoloog"
"hispanoloog" Brouwer
Brouwer voor
voor
de
Nederlandse historici
historici geen
geen veilige
veilige
de Nederlandse
gids
al maakt
maakt hij
hij het
het hier
hier niet
niet zo
zo
gids is, al
bont
in zijn
zijn vaak
vaakcarricaturaal
carricaturaal
bont als in
aandoend
boek „Montigny".
"Montigny".
a an doend boek
M.
Diericloc
M. Dierickx
V.
WALGRAVE, O.
Onze VlaamVlaamV. WALGRAVE,
O. P., Onze
se Volksbeweging.
Volksbeweging. —
- Lannoo,
Lannoo,
Tielt,
1949, 203
203 pp.
pp.
Tielt, 1949,
Een gulden boekje
boekje dat
dat alle
alle VlaamVlaamse intellectuëlen
intellectuëlen moeten lezen en
en dat
dat
de
Vlaamse jeugd
jeugd als
als een
eenhandleihandleide Vlaamse
an
ding
voor persoonlijke
persoonlijke studie
kan
ding voor
studie k
nemen.
nem .
In diep
diep doordachte
doordachte en fijn
fijn genuangenuanceerde
auceerde uiteenzettingen
uiteenzettingen bezint
bezint de auteur
zich over
over het wezen,
wezen, de
de zin
zin en
en
teur zich
de
zending van
van de
de Vlaamse
Vlaamse bewebewede zending
ging. „De
ging.
"De Vlaamse
Vlaamse beweging
beweging bedoelt
bedoelt
alleen
een eenvoudig
eenvoudig en
ennatuurlijk
natuurlijk
alleen een
zichzelf
blijven om
meer voorvoorzichzelf blijven
om des
des te meer
deel
halen uit
uithet
hetrondwandelen
rondwandelen
deel te halen
doorheen
tenslotte toch
toch
doorheende
de grote
grote en
en tenslotte
éne menselijke beschaving. Wij
Wij willen
willen
met
een persoonlijk
persoonlijk gelaat
in de
de rij
rij
met een
gelaat in
der
volkeren plaats nemen"
nemen" (p.
(p. 29)
29)..
der volkeren
Het streven moet er op
op gericht
gericht staan
staan
het
echt Vlaams
Vlaams volksgemoed
volksgemoed voor
voor
het echt
ontaarding
behoeden, en tevens
tevens
ontaarding te
te behoeden,
een moderne
moderne Nederlandse
Nederlandse cultuurstijl
cultuurstijl
te scheppen,
scheppen, waarin de Vlaming
Vlaming zich
zich
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Europeaan
Europeaan gevoelen
gevoelen kan.
kan. Verder
Verder
toont
toont de
de schrijver
schrijver aan,
aan, hoe
hoe de
de inlijinlijving
ving van
van België
België bij
bij Frankrijk
Frankrijk in
in
1792/4
en de twintig jaar
1792/4 en
jaar Franse
Franse bebezetting voor
voor 't
't Vlaamse
Vlaamse volk
volk fataal
fataal
zetting
zijn
geworden, en hoe de unitaire
zijn geworden,
unitaire BelBelgische staat
staat van
van 1830
1830 tal
tal van
van hogere
hogere
culturele waarden
waarden in
inVlaanderen
Vlaanderen
culturele
heeft doodgedrukt.
De wijze
doodgedrukt. De
wijze en
en bebezonken
over de ontzonken beschouwingen
beschouwingen over
ontde Vlaamse
Vlaamse beweging
beweging
wikkeling van de
in de
de laatste
laatstedecenniën
decenniën zijn
zijn verheldeverhelderend en
en bevrijdend
bevrijdend geschreven.
geschreven.
rend
M.
M. Dierickx
Dierickx
W.
W. CHURCHILL,
CHURCIDLL, Memoires
Memoires over de
de
tweede
tweede Wereldoorlog.
Wereldoorlog. Deel
Deel III:
TIl:
Ons schoonste
schoonste uur.
uur. Frankrijks
Frankrijks
Ons
val.
'Val. Alleen.
Alleen. -- Elsevier,
Elsevier, AmsterAmsterdam-Brussel, 1949,
1949, 622 pp., geïll.
gem.
dam-Brussel,

derde deel
deel over
over de
de periode
periode vvan
Dit derde
an
10 Mei tot December 1940 is zeker10MeitoDcmbr940szek
het meest
meest spannende,
spannende. het meest
meest sensensationele van
sationele
van Churchills
Churchills Memoires.
Memoires.
De plotse
plotse Duitse
Duitse overval,
overval, de
de ineenineenDe
storting van 't
ank't zelfverzekerde
zelfverzekerde Fr
Frankrijk in
in zes
rijk
zes weken
weken tijd,
tijd, de
de evacuatie
evacuatie
van het Brits
Brits expeditieleger
expeditieleger uit
uit DuinDuinkerken, de angstwekkende „Battle
kerken,
"Battle of
of
Britain",
de toveroorlog
Britain", de
toveroorlog met
met radar
radar
en geleide
geleide stralen,
stralen, het
het avontuur
avontuur van
van
Oran en
en Dakar,
Oran
Dakar, de
de eerste
eerste Britse
Britse
overwinningen
vloot
overwinningen op
op de
de Italiaanse vloot
te Tarente
Tarente en op
op het
het Italiaanse
Italiaanse leger
leger
in de
dit alles
in
de Libyse
Libyse woestijn,
woestijn, dit
alles en
en
nog veel
nog
veel meer
meer beschrijft
beschrijft de
de Britse
Britse
premier met
met een
premier
een kennis
kennis van
van zaken,
zaken,
een
synthetische visie
en een
een vaarvaareen synthetische
visie en
digheid van
van stijl,
digheid
stijl, waardoor
waardoor men
men dit
dit
grandioze boek
boek aan
aan één
grandioze
één stuk
stuk doordoorleest. Winston
leest.
Winston Churchill,
Churchill, de
de bezieler
bezieler
van
verzet tegen
tegen het
hetnazi-Duitsnazi-Duitsvan het verzet
land toen
land
toen Groot-Brittanje
Groot-Brittanje alleen
alleen
stond,
dit boek
boek tegetegestond, treedt
treedt ons
ons uit dit
moet als een
moet
een der
der grootste
grootste politici
politici en
en
ook als een
ook
een groot
grootschrijver.
schrijver.
Als historicus
historicus en,
en, wat
watbelangrijker
belangrijker
is, als
is,
als mens
mens toont
toont W.
W. C.
C. zijn
zijn zwakke
zwakke
zijden. Tevergeefs
Tevergeefs herhaalt
herhaalt hij
zijden.
hij dat
dat
bij de
de evacuatie uit
bij
uit Duinkerken
Duinkerken geen
geen
onderscheid werd
werd gemaakt
onderscheid
gemaakt tussen
tussen
Britten en Fransen:
Britten
Fransen: de
de waarheid
waarheid is
is
anders. Churchill's
anders.
Churchill's weinig
weinig sympasympathieke
uiteenzetting van
van Weygand's
Weygand's
thieke uiteenzetting
oorlogsleiding is
is door
de grote Franoorlogsleiding
door de
Franse generaal zelf
zelf reeds
reeds rechtgezet.
rechtgezet. De
De
auteur gewaagt
gewaagt van
auteur
van het
het „onschat"onschatbaar voordeel"
van Spanje's
baar
voordeel" van
Spanje's neutraneutraliteit en
liteit
en van
vande
de„belangrijke
"belangrijke diendiensten"
Franco aan Engeland
Engeland in de
de
sten" die
die Franco
critische maanden
critische
maanden bewees,
bewees, maar
maar
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vindt slechts
slechts schimpschimp- en
enscheldwoorscheldwoorden
de Spaanse
Spaanse caudillo
caudillo hiervoor
hiervoor
den om de
danken.
te danken.
Het
meest zullen
zullen de
de Belgische
Belgische leleHet meest
zers geschokt
geschokt zijn
zijn door
doorChurchill's
Churchill's
zers
woorden
over de
deopperbevelhebber
opperbevelhebber
woorden over
Belgisch leger.
leger. Toen
Toen de
de DuitDuitvan het Belgisch
sers door
door vlugschriften
vlugschriften de
de Belgische
Belgische
soldaten
opgave van
van de
de strijd
strijd
soldaten tot
tot opgave
aanzetten,
vaardigde Koning
Koning LeoLeoaanzetten, vaardigde
zijn beroemde
beroemde dagorder
dagorder van
van
pold
pold III zijn
25 Mei
Mei uit,
uit, die ons
ons allen
allen die
die de
de slag
25
aan
Leie meemaakten,
meemaakten, tot koppig
koppig
aan de Leie

volhouden bewoog.
bewoog. Hierin
Hierin stond:
stond:
volhouden
„Wat er ook
"Wat
ook gebeuren
gebeuren moge,
moge, mijn
mijn
het uwe
uwe zijn".
zijn". Een
Een koning
koning kan
kan
lot zal het
zijn woord
zoals een
een polipolizijn
woord niet
niet eten zoals
ticus: : Leopold
bij zijn
zijn solsolticus
Leopold III
III bleef bij
toen de
de capitulatie
capitulatieonvermijdeonvermijdedaten toen
lijk was.
De verwoede
verwoede tegenstand
tegenstand op
op
lijk
was. De
de Leie
Leie dekte
dekte de
de Britse
Britse aftocht
aftocht naar
naar
de
Duinkerken. De
Britse premier
premier had
had
Duinkerken.
De Britse
dan
ook, zoal
zoal niet
nietdankbaar,
dankbaar, dan
dan
dan ook,
toch rechtvaardig
rechtvaardig kunnen
kunnen zijn.
zijn.
toch
M.
Dierickx
M. Dierickx

EN CULTUURLEVEN
CULTUURLEVEN
KUNST EN

Ars
Folklorica Belgica,
Belgica, MonograMonograArs Folklorica
phieën over Vlaamse
Vlaamse en
en Waalse
Waalse
phieën
volkskunst, onder
onder de
de leiding
leiding van
van
volkskunst,
Prof.
Dr De
De Keyser,
Keyser, 150
150 illuilluProf. Dr
straties, 55 gekleurde
gekleurde buitentekstbuitentekst- De
De Sikkel,
Sikkel, Antwerpen,
Antwerpen,
platen. —
1949
23 cm,
cm, 235
235 pp.,
pp., ing.
ing.
1949 29
29 xx 23
Fr. 380,
380, geb.
geb. Fr.
Fr. 440.
440.
Dit eerste
eerste deel
deel van
van de
de Ars
Ars FolkloFolkloBelgica betekent
betekent een
eenmerkwaarmerkwaarrica Belgica
dig
resultaat en een
een belofte
belofte voor
voor de
de
dig resultaat
toekomst. Het
meer te
te zijn
zijn
toekomst.
Het lijkt niet meer
dan
reeks monografieën
monografieën over
over de
de
dan een reeks
Vlaamse
Waalse folklore,
folklore, maar
maar
Vlaamse en
en Waalse
.wij
mogen verwachten,
verwachten, dat
dat hieruit
hieruit
.wij mogen
-zal
die het
het hele
hele
zal groeien een synthese, die
leven
onzer folklore
folklore omvat.
omvat. Het
Het ververleven onzer
schijnen
een dergelijk
dergelijk werk
werk
schijnen van
van een
stemt eigenlijk
eigenlijk tot
tot verheugenis
verheugenis maar
maar
tevens
toch ook
ook tot
totweemoed
weemoed:: tot
tot
tevens toch
verheugenis omdat
van
verheugenis
omdat het
het getuigt van
de
groeiende belangstelling
belangstelling in
in brede
brede
de groeiende
lagen
van burgerij
burgerij en
en intellectuelen
intellectuelen
lagen van
voor
volkskunst en
-leven; tot
tot weeweevoor volkskunst
en -leven;
moed,
omdat menig
menig behandeld
behandeld ononmoed, omdat
derwerp
lijken op
op een
een invenInvenderwerp gaat
gaat lijken
taIre de
de choses
choses mourantes,
mourantes, een
een defidefitaire
teboekstelling vvan
menig eleelenitieve teboekstelling
an menig
ment
dezer kunst
kunst voordat
voordat het
het geheel
geheel
ment dezer
verdwijnt. Van deze elementen
elementen zijn
zijn er
er
verdwijnt.
nu reeds
reeds enkele
enkele onvermijdelijk
onvermijdelijk ten
ten
nu
dode opgeschreven
opgeschreven: :de
kunst b.v.
b.v.
dode
de kunst
door
bouwen
versiering
door het volk aan bouw
en versiering
van zijn
zijn haard
haard gewijd,
gewijd, moet voor
voor de
de
moderne woon-mogelijkheden
woon-mogelijkheden onveronvermoderne
mijdelijk verdwijnen,
alleen
mijdelijk
verdwijnen,en
en kan
kan alleen
door gefortuneerde
gefortuneerde liefhebbers
liefhebbers artiartidoor
ficieel
in ere
ere worden
worden gehouden.
gehouden. AnAnficieel in
dere
uitingen, zoals
zoals de
de volkse
volkse poppopdere uitingen,
penspelen,
leiden een
een kwijnend
kwijnend bebepenspelen, leiden
staan: hun
hun bloei
bloei zou
zouveronderstellen,
veronderstellen,
dat
't volk
volk óf
óf primitief
primitief genoeg
genoeg leeft
leeft
dat 't
Of
om
de bioscoop
bioscoop niet
niet te
te kennen
kennen óf
om de
reeds genoeg ontwikkeld is om, naastredsgnotwiklm,nas
de
moderne ontspanningsmogelijkontspanningsmogelijkde moderne

heden,
humor en de eigen
eigen schoonschoonheden, de
de humor
heid van zijn
zijn Poesje's
Poesje's tetewaarderen.
waarderen.
heid
Dank
de hulp
hulp van
van intellectuelen
intellectuelen
Dank zij
zij de
schijnt
laatste hier
hier en
en daar
daar momoschijnt dit
dit laatste
gelijk, o.a.
Gent, en
en blijft
blijft de
de hoop
hoop
gelijk,
o.a. te Gent,
bestaan dat
deze kunst
kunst niet
niet vervalt
vervalt
bestaan
dat deze
tot een
een antieke
antieke curiositeit,
curiositeit, zoals
zoals de
de
Tchantchès.
Luikse Tchantchès.
eerste deel
deel der
der Ars
ArsFolklorica
Folklorica
Dit eerste
staat terecht
terecht in
in het
het teken
tekenvan
vanwijlen
wijlen
V. de
de Meyere.
Meyere. Van
Van diens
diens hand
hand is
is de
de
V.
eerste
boeiende studie
studie gewijd
gewijd aan
aan
eerste boeiende
onze Reuzenoptochten,
Reuzenoptochten, een enige mamanifestatie die
die alleen
alleen bestaat
bestaat in
in ons
o~
nifestatie
land en
enFrans-Vlaanderen.
Frans-Vlaanderen. Onze
Onze
land
Reuzen zijn
leven gegeReuzen
zijn gelukkig
gelukkig in
in leven
bleven,
verheugen zich
zelfs in
in
bleven, zij
zij verheugen
zich zelfs
een
groeiend nakroost,
nakroost, dank
dank zij
zij de
de
een groeiend
gezinstoelagen
belangstelling der
der
gezinstoelagen en belangstelling
stadsbesturen.
de Schr.
Schr.
stadsbesturen. Hoe
Hoe zou
zou het de
verheugd
hebben de voorspelling
voorspelling van
van
verheugd hebben
zijn
in ververzijn oude
oude Antwerpse
Antwerpse zegsman in
vuIling te zien
zien gaan,
gaan, „dat
"datOp-SinOp-Sinvulling
joorke nog éénmaal
éénmaal naar
naar Antwerpen
Antwerpen
joorke
weerkeren!"
zou weerkeren!"
De
tweede studie,
studie, van
van J.
J. Pieters,
Pieters,
De tweede
is gewijd
gewijd aan de
de Vlaamse
Vlaamse „patacons",
"patacons" ,
en
voorzien van een
een even
even verzorgde
verzorgde
en voorzien
als rijke
rijke illustratie. Levendig
Levendig en niet
niet
zonder
humor verhaalt
verhaalt vervolgens
vervolgens
zonder humor
Vandenbroucke het leven
leven der
der MaMaJ. Vandenbroucke
rionetten onzer poppentheaters. In de
de
laatste
bijdrage behandelt
behandelt E.
E. DhaDhalaatste bijdrage
nens de
de specifieke
specifieke bouw
bouwen
versienens
en versieonzer oude
oude Vlaamse
Vlaamse haarden.
haarden.
ring onzer
Een interessant,
interessant, mooi,
mooi, en
en rijkelijk
rijkelijk
Een
geïllustreerd
Deblaere
geillustreerdwerk.
werk. A.A.Deblaere
Dirk VANSINA,
VANSINA, De
De Vlaamse
Vlaamse Prim"PrimiDirk
tieven (Davidsfonds-Keurreeks,
(Davidsfonds -Keurreeks, tievn
42). -— Davidsfonds, Leuven,
1949,
13 cm, 208 pp., 43
1949, 19,5
19,5 xx 13
platen, ing. Fr. 45, geb.
geb. Fr.
Fr. 65.
65.
Wanneer een kunstenaar over
over kunkunWanneer
stenaars schrijft,
schrijft, mag
mag men
men verwachverwach-
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ten, dat hij
ten,
hij een
een persoonlijke
persoonlijke instelling
instelling
tegenover hun
hun werk
werk zal innemen.
tegenover
innemen. In
Vansina's essay
essay over
Vansina's
over de
de „Vlaamse
"Vlaamse
pritnitieven" vinden
vinden wij
wij dan ook heel
primitieven"
heel
wat oorspronkelijke
oorspronkelijke opmerkingen, ininteressante en
teressante
en boeiende
boeiende typeringen,
typerjngen,
uitgedrukt in
in een
uitgedrukt
een heldere
heldere en
en soepele
soepele
taal. Menigeen
zal hem
taaI.
Menigeen zal
hem echter
echter niet
niet
kunnen volgen,
volgen, waar
kunnen
waar zijn
zijn reacties
reacties
wat al
wat
al tetepersoonlijk
persoonlijk worden,
worden, zoals
zoals
wanneer hij
hij b.v.
wanneer
b.V. „tragiek"
"tragiek" toekent
toekent
an der
aan Bouts,
Bouts, na
na ze
ze V
Van
der Weyden
Weyden
ontzegd te hebben,
ontzegd
hebben, —
- Van
Van der
der WeyWeyden vindt
den
vindt overigens
overigens weinig
weinig genade
genade
in zijn
in
zijn ogen,
ogen, en
en men
men zal
zal hem
hem dan
dan
ook liever
ook
liever dit
dit persoonlijk
persoonlijk oordeel
oordeel lala...."" Voor
ten: „de
"de gustibus
gustibus ....
Voor het
het oveoverige biedt
rige
biedt dit
dit werk
werk een
een reeks
reeks zeer
zeer
knappe studies over
knappe
over onze
onze XV-eeuwse
XV-eeuwse
meesters, eerder
meesters,
eerder dan
dan een
een overzicht
overzicht
van de
van
de evolutie
evolutie in
in de
de kunst
kunst dezer
dezer
eeuw. Het besluit
eeuw.
besluit met
met een
een brede
brede kijk
kijk
an onze
op het ontgroeien
op
ontgroeien v
van
onze schilderschilderkunst aan
kunst
aan de
de Gotiek,
Gotiek, om,
om, over
over de
de
Renaissance,in
in de
de Barok
Renaissance,
Barok te
te triomtriomferen. A. Deblaere
feren.
A. Deblaere
RSmiWerner BERGENGRUEN,
Werner
BERGENGRUEN, Römisches Erinnerungsbuch.
Erinnerungsbuch. Bildteil:
Bildteil:
Charlotte Bergengruen.
Charlotte
Bergengruen. -— VerVerlag Herder,
Herder, Freiburg
Freiburg i.i. Br.,
Br., 1949,
1949,
24,5 xx 17
17 cm,
cm, 356
356 pp.,
pp., 257
257 afaf24,5
beeldingen, geb. DM.
beeldingen,
DM. 18.
18.
Gedurende
enkele generaties
Gedurende enkele
generaties is
is
Rome erg
erg uit
Rome
uit de
de mode
mode geweest
geweest bij
bij
kunstenaars en
en letterkundigen,
letterkundigen, waarwaarschijnlijkuit
uit reactie
reactie tegen
tegen het
schijnlijk
het klasklassicisme en
sicisme
en het
hetNazarenerdom.
Nazarenerdom. Het
Het
Westen
Westen kon
kon zich veroorloven
veroorloven te flirflirten met
ten
met het
het decadente
decadente en
en het
het exoexotische, zo lang
lang het
het tenslotte
tenslottede
degrondgrondslagen
slagen van
van zijn
zijn cultuur
cultuur onaangetast
onaangetast
wist. Maar
Maar nu
nu deze
deze grondslagen
grondslagen worworden bedreigd,
nu het
het blijkt
den
bedreigd, nu
blijkt dat
dat het
het
rustig
rustig bezit
bezit dezer
dezer christelijk
christelijk klasklassieke cultuur
sieke
cultuur niet
niet zo
zo verzekerd
verzekerd en
en
vanzelfsprekend
dat men
vanzelfsprekend isis dat
men er
er ververder
an, laten
der over zwijgen
zwijgen kkan,
laten de
de kunkunstenaars
Itenaars van
van na
na de
detweede
tweedewereldwereldoorlog
Rome niet
niet meer
oorlog Rome
meer over
over aan
aan de
de
geleerden
geleerden en de
de vrome
vrome gemeente:
gemeente: zij
zij
ontdekken
ontdekken er opeens
opeens weer
weer de
de levende
levende
an hun
krachten waara
waaraan
hun bestaan
bestaan onbeonbe-
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wust
werd gevoed,
zij zien
zien in
in
wust werd
gevoed, en
en zij
Rome
van
Oudheid
Rome weer
weer de
de synthese v
an Oudheid
en
Christendom, symbool
en Christendom,
symbool en
en getuigenis van onze
nis
onze humanitas, onverwoestbaar brandpunt
baar
brandpunt van al
al het
hetwaardewaardevolle in onze beschaving;
beschaving; onverwoestonverwoestbaar,
uit kracht
kracht der
der inertie,
inertie,
baar, niet
niet uit
maar
tot
maar omdat
omdat wij
wij beseffen
beseffen dat
dat het tot
ons
niet
ons diepste wezen behoort en het niet
willen
bedreigd weten.
zo wordt
wordt
willen bedreigd
weten. En
En zo
ook
de tocht
tocht van
van menig
menigscheppend
scheppend
ook de
kunstenaar
verrassende ontdekontdekkunstenaar een verrassende
kingstocht,
tenslotte een
een kinderkinderkingstocht, die
die tenslotte
lijk
verbaasde terugkeer
terugkeer blijkt
blijkt te
te
lijk verbaasde
zijn;
zeker nog
nog geen
geenverwaande
verwaande
zijn; zeker
„verovering" of
of „bezit
"verovering"
"bezit van
van Rome",
Rome",
maar een
maar
een aarzelende
aarzelende „voetreis",
"voetreis", of
of
een
zoekend naderen
naderen tot het
het „begrip
"begrip
een zoekend
van Rome",
Rome", of een
een verwijlen
verwijlen in
in „her"herinneringen"
, wier
sober verhaal
verhaal de
de
inneringen",
wier sober
lezer
met betoverende
betoverende macht
macht meemeelezer met
voert
'zu den
den Miittern',
Müttern', tot de
de bron
bron
voert 'zu
en
van zijn
zijn cultuur.
cultuur. Dit laatste
laatste
en kern van
doet Werner
doet
Werner Bergengruen,
Bergengruen, die
die zich
zich
niet als
als geleerde,
geleerde, doch
doch als
alsmijmerend
mijmerend
wandelaar door
wandelaar
laat
door de
de eeuwige
eeuwige stad laat
fascineren.
ons vaak
vaak ervaervafascineren. Hij
Hij deelt
deelt ons
ringen
indrukken mee,
die wij
wij in
in
ringen en indrukken
mee, die
andere
Rome-boeken vruchteloos
vruchteloos
andere Rome-boeken
zoeken,
wie zou
zou gedacht
gedacht hebben
hebben
zoeken, -— wie
aan
hoofdstuk over
over de
de Romeinse
Romeinse
aan een hoofdstuk
bronnen?
toch, hoe
hoe onmisbaar
onmisbaar
bronnen ? En
En toch,
zijn
stadsbeeld, even
even onmisonmiszijn zij
zij in
in het stadsbeeld,
baar als
baar
als de
de„Grabstdtten",
"Grabstätten", waar
waar
het door
door de
de Dood
Dood bezegelde
bezegelde Leven
Leven
het
heeft
heeft „seine
"seine Gestalt
Gestalt gewonnen
gewonnen und
und
seine Endgilltigkeit".
EndgUltigkeit". Het is een
een ververwijlen
en werven
werven om
om Rome,
Rome, een
een
wijlen in
in en
schroomvol
luisteren
schroomvol schouwen
schouwen en luisteren
naar het
het onuitputtelijke.
onuitputtelijke. BergenBergennaar
gruen
ons mee
mee ervaren,
ervaren, wat
wat
gruen laat
laat ons
Rome voor
voor onze
onze cultuur
cultuur beduidt:
beduidt:
Rome
"Von hier wollen sich BrUcken ins„VonhierwlscBkni
KUnftige schlagen
schlagen —
- wer
wer weisz,
weisz, wo
wo
Kiinftige
ihre Pfeiffer
Pfeiler stehen
stehenwerden
werden?"
?"
Moge menig
menig pelgrim
pelgrim in dit
dit schitschitMoge
terend geschreven
geschreven boek
boek de
de eeuwigeeuwigterend
heidsstemming vinden,
hem zal
zal
heidsstemming
vinden, die
die hem
zijn Rome-reis.
Rome-reis. V
Van
de
begeleiden op zijn
an de
257 buitentekstplaten
buitentekstplaten zijn
zijn de
de meeste
meeste
257
zeer origineel,
origineel, verzorgd,
verzorgd, en
een ononzeer
en een
uitputtelijke bron vvan
genot.
uitputtelijke
an genot.
Deblaere
A. Deblaere

VARIA
Dr
Dr A..
A. G.
G. M.
M. VAN
VAN MELSEN,
MELSEN, Van
Van
Atomos
Atom08 naar Atoom.
Atoom. De geschiegeschiedenis
denis van
van het
het begrip
begrip atoom.
atoom. —
M. Meulenhoff,
Meulenhoff, Amsterdam,
Amsterdam,
J. M.
1949,
1949, 238 pp.,
pp., geb. 1f 9,25.
9,25.

belangrijk werk
Prof~van
van
Dit belangrijk
werk van Prof.
Melsen
Melsen kan men
men beschouwen
beschouwen als een
een
vervolledigende samenvatting
afvervolledigende
samenvatting en afronding van
zijn vroegere
vroegere studies
studies
ronding
van zijn
enerzijds over het wijsgerig
wijsgerig verleden
verleden
enerzijds
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der atoomtheorie,
atoomtheorie, anderzijds
anderzijds over
over de
der
verhoudingvan
van wijsbegeerte
wijsbegeerte en
en naverhouding
tuurwetenschap.
tuurwetenschap.
Schrijver behandelt
behandelt zijn onderwerp
Schrijver
onderwerp
in twee
In het
in
twee gedeelten.
gedeelten. In
het eerste
eerste
schetst hij
hij tot in
de geschetst
in onderdelen
onderdelen de
geschiedenis van
v an het atoombegrip
schiedenis
atoombegrip vóór
vóór
het ontstaan
het
ontstaan der
der natuurwetenschapnatuurwetenschappelijke atoomtheorie.
atoomtheorie. Bijzondere
pelijke
Bijzondere aandacht wordt
wordt besteed
besteed aan
a an de
dacht
de minimaminimanaturalialeervan
van Aristoteles
Aristoteles -— een
naturalialeer
tegenhanger van
van Democritus'
tegenhanger
Democritus' atoombegrip -— en haar
begrip
haar verdere
verdere ontwikkeontwikkeling in de
ling
de Middeleeuwse
Middeleeuwse Scholastiek,
Scholastiek,
die vooral
vooral in
in de
de vorm waarin
waarin ze door
die
door
de Averroisten
de
Averroisten werd
werd voorgestaan
voorgestaan
een diepgaande
invloed heeft
heeft uitgeeen
diepgaande invloed
uitgeoefend op
op het atoombegrip
oefend
atoombegrip der
der 17e
17e
eeuw, de
de eeuw
eeuw waarin
waarin de
de natuur-wenatuurweeeuw,
tenschappelijkeinslag
inslag der
tenschappelijke
der atoomatoomtheorie duidelijk
op de
theorie
duidelijk op
de voorgrond
voorgrond
treedt.
In het
In
het tweede
tweede deel,
deel, „Het
"Het begrip
begrip
atoom in
atoom
in dedenatuurwetenschap",
natuurwetenschap",
wordt de
wordt
de geleidelijke
geleidelijke groei
groei der
der nanatuurwetenschappelijke atoomtheorie
tuurwetenschappelijke
atoomtheorie
v an Dalton
van
Dalton af tot
tot op
op heden
heden toe
toe in
in
markante trekken
markante
trekken geschilderd.
geschilderd. Men
Men
bewondert hier
hier de didactische
bewondert
didactische gave
gave
van de
van
de schrijver
schrijver om
om zonder
zonder zich
zich te
te
verliezen
verliezen in
in verwarrende
verwarrende bijzonderbijzonderheden de
heden
de hoofdlijnen
hoofdlijnen dezer
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keling, ook
ook op
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voor de
de niet-vakman
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heldere
wijze af te
heldere wijze
te beelden.
beelden. Hij
Hij ververzuimt daarbij
daarbij niet de
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etappes belangrijke
belangrijke wijswijsgerige
gerige achtergrond
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nauwkeurig te
te
onderzoeken.
onderzoeken.
Het laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk van
van dit
dit gegedeelte,
deelte, „Natuurwetenschap,
"Natuurwetenschap, WijsbeWijsbegeerte en
en Natuurfilosofie",
Natuurfilosofie", is wel
wel het
het
hoogtepunt
van het
hoogtepunt van
het gehele
gehele werk.
werk.
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wordt in
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nauw verband
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Met het
het
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an srecht niet
voorafgaande het besta
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alleen
de wijsbegeerte
wijsbegeerte als
alleen van
van• de
als wetenwetenschap
an getoond, maar
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maar
ook
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als ontmoeontmoetingspunt
tingspunt van
van de
dealgemene
algemenewijsbewijsbegeerte
geerte en
endedenatuurwetenschap
natuurwetenschap op
op
uitmuntende
uitmuntende wijze
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als epistemologie
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an de
denatuurwetenschap,
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die bezig
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is
is de
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wereld der
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totin
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laatste
laatste schuilhoeken
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op te
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erdaardaarnaast
naastaltijd
altijd plaats
plaatszal
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stoffementele kenmerken
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van het
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naar de
de aard
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Tevens
wetenschappelijke kennis.
kennis. Tevens
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zien dat
dat de
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Grieken, niet
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alleen
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wat de
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maar
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problemen betreft,
betreft, maar
zelfs
zelfs aangaande
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altijd hun
hun
tuurfilosofischevragen
vragen altijd
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behouden. Een beredeberedewaarde zullen behouden.
neerde
uitneerde literatuurlijst,
literatuurlijst, naamnaam- en
en uitgebreid
besluiten het
het
gebreid zaakregister
zaakregister besluiten
werk
de vakman
vakman zowel
zowel als
de
werk dat
dat de
als de
ontwikkelde
mate zal
zal
ontwikkeldeleek
leekin
in hoge
hoge mate
boeien.
E. Huffer
boeien. E. Huff
er
Dr
TEUNISSEN, De
De Mens,
Mens, zijn
zUn
Dr R. TEUNISSEN,
historie,
historie, organen,
organen, omgeving,
omgeving, met
115
de schrijver.
schrijver.
115 tekeningen
tekeningen van de
-— De Fontein, Utrecht,
Utrecht, 1949,
1949, 336
33&
pp.,
pp., ff12,50.
12,50.
Schrijver
Schrijver verstaat
verstaat de kunst om zonder
schoolsheid allerlei
beder schoolsheid
allerlei zaken
zaken te behandelen
biologielessen van
van
handelen die.
die in
in de biologielessen
M.O.
Zonder enige
M.O. gedoceerd
gedoceerd worden.
worden. Zonder
schoolkennis
veronderstellen, ververschoolkennis te veronderstellen,
telt hij
hij meer
meer dan
dan op
op school
school onderweonderwezen kan
kan worden.
worden.
De
titel v
van
het boek
boek is
is te
te weids.
weids.
De titel
an het
boek handelt
handelt over
over het
hetmenselijk
menselijk
Het boek
lichaam en niet
niet over
over „de
"de mens"
mens" zonzonlichaam
der meer.
meer. Over
Over de tekst,
tekst, de
de tekenintekeninder
gen en de
de uitgave
uitgave niets
niets dan
dan lof.
lof. BiBigen
zondere waardering verdient de
de wijze
wijze
zondere
waarop de
de schrijver
schrijver vraagstukken
vraagstukken
waarop
aanroert
schepping, voortplanting,
voortplanting,
a
an roert als schepping,
afstamming, lichaam
lichaam en ziel. Niet
Niet alalafstamming,
voor levenservaren
levenservaren volwassenen
volwassenen
leen voor
dit boek.
boek. In
Involkomen
volkomengerustheid
gerustheid
is dit
kunnen we
ook in
in hhanden
de
kunnen
we het ook
an den vvan
an de
rijpere jeugd geven.
geven.
rijpere
v. Waesberghe
Waesberghe
H. v.
Dr R.
R. TEUNISSEN,
TEUNISSEN, Dierenleven
Dierenleven in
in
Dr
Nederland. P. Brand,
Brand, Bussum,
Bussum,
Nederland.
1949, 304
304 pp.,
pp., geb.
geb. ff9,90.
9,90.
1949,
Een zeer
zeer geschikt
geschikt boek
boek voor
voor hen,
hen,
Een
die op
op hun
hun wandelingen
wandelingen de
de dieren
dieren in
in
die
de natuur
.natuur tegenkomen
tegenkomen en
er wat
wat
de
en er
meer vvan
willen weten.
weten. Het
Het is
is gegemeer
an willen
schreven met
met die
die bizondere
bizondere geestdrift,
geestdrift,
schreven
die kenmerkend
kenmerkend is voor
voor de
denatuurnatuurdie
vriend en
en met
met het
hetvakmanschap
vakmanschap vvan
vriend
an
een gevormd bioloog. De vele teke-engvormdbil.Detkningen zijn
zijn goed,
goed, de
de foto's
foto'szijn
zijnbenijbenijningen
denswaardig goed.
goed. De
De prijs
prijs ff 9,90
9,90 isis
denswaardig
voor dit
dit werk
werk stellig
stelligniet
niettetehoog.
hoog.
voor
H. v.v.Waesberghe
Waesberghe
H.
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WEBER, De kleine
kleine werken
werken van
van de
de
B. WEBER,
Grote
Schepper. -— Uitg. BoekenBoekenGrote Schepper.
club
S. Bavo,
Bavo, Antwerpen-HeemAntwerpen-Heemclub S.
stede, 1949,
1949, 202 pp.,
pp., ff 5,25.
5,25.

Misschien, maar
tevreden, dit
dit
Misschien,
maar men
men is tevreden,
boek te
te hebben
hebben kunnen
kunnen lezen.
lezen.
boek
Darquennes
A. Darquennes

Een
boek van
van een
een amateur,
amateur, die
die
Een boek
niet uitgekeken
uitgekeken komt op
op al
al het
het wonwonderlijke,
de natuur
zien geeft.
geeft.
derlijke, dat
dat de
natuur te zien
Daarbij is
de schrijver
schrijver een
een gelovig
gelovig
Daarbij
is de
mens, die
die vervuld
vervuld is van de
de gedachte,
gedachte,
mens,
dat de
de scheppende
scheppende God
God zoveel
zoveel moois
moois
heeft ontworpen
ontworpen en
en uitgevoerd.
uitgevoerd.
De
kracht van
van dit
boek ligt in
in de
de
De kracht
dit boek
levensnabije
beschrijving. Het overoverlevensnabije beschrijving.
treft in
in dit
dit opzicht
opzicht verre
verre de
de leerleer- en
en
treft
handboeken.
biologische verklaverklahandboeken. De
De biologische
ring
der beschreven
beschrevenverschijnselen
verschijnselen
ring der
echter
voorzover deze
geven is
is
echter -— voorzover
deze te geven
-— blijft
blijft achterwege.
achterwege. Het is
is daarom
daarom
geschikt voor
voor allen,
allen, die
die de
de gave
gave bebegeschikt
zitten van
van een
eenspontane
spontanenatuur-benatuur-bezitten
langstelling
en die
die geen
geen behoefte
behoefte hebheblangstelling en
ben aan
aan verklaringen.
verklaringen.
v. Waesberghe
Waesberghe
H. v.

Dr
Dr J.
J. F.
F. AERTS,
AERTS, De
De Katakomben
Katakomben

René CARPENTIER
CARPENTIER et
:rean
LANRené
et Je
an LANNOYE,
nation européeneuropéenNOYE, Suisse nation
de Gonzague
Gonzague de
de ReyReyne. Préface de
nold.
- Les
Les Editions
Editions UniversiUniversinold. —
taires,
Brussel-Parijs, 1949,
1949, 217
217
taires, Brussel-Parijs,
pp.
pp.
Hoewel
Zwitserland bij
bij de
de meeste
meeste
Hoewel Zwitserland
Europeanen
het land
land
Europeanenbekend
bekendisis als
als het
toerisme en
en prettig
prettig vacantievervacantievervan toerisme
blijf,
worden aaanvaard,
blijf, toch mag worden
anvaard, dat
een kleine
kleine minderheid
minderheid de strijd
strijd kent
kent
een
en
het nationaal
nationaal leven
leven van
van de
de nanaen het
zaten
TeIl. Na
Na lezing
lezing vvan
dit
zaten van
van Tell.
an dit
boek
krijgt men
men zo
zo een
een heel
heel nieuwe
nieuwe
boek krijgt
kijk
op Zwitserland,
Zwitserland, als
tussen
kijk op
als staat tussen
de vele andere
andere staten.
staten. Enig
Enig in
in haar
haar
de
wezen is die
die federale
federale groepering
groepering vvan
wezen
an
twee en twintig kantons. J. Lannoyetwenigkaos.JLnye
geeft duidelijk
duidelijk aan,
aan, in een
een soort
soort comcompendium van
van grondwettelijk
grondwettelijk recht,
recht,
pendium
hoe Zwitserland
hoe
Zwitserland geregeerd
geregeerd wordt:
wordt:
de "Assemblée Fédérale", met dede„AsmbléFra",etd
Nationale Raad
Nationale
Raad en de
de Raad
Raad der
der StaStaten,
en daarnaast
daarnaast de
de „Conseil
"Conseil FédéFédéten, en
ral",
enz. Veel
ral", enz.
Veel dieper
dieper gaat
gaat de
de uituiteenzetting
R. Carpentier,
Carpentier, die
die de
de
eenzetting van R.
Zwitserse ziel raakt en
en het
het Zwitserse
Zwitserse
Zwitserse
volk plaatst
in het
volk
plaatst in
het kader
kader van
van de
de
Europese
Democratie. Tevens
Tevens belicht
belicht
Europese Democratie.
de
schrijver het
het familiaal,
familiaal, cultureel
cultureel
de schrijver
en
godsdienstig leven
leven der
der Zwitsers.
Zwitsers.
en godsdienstig
Wanneer men
Wanneer
men wat
wat verder
verder nadenkt
nadenkt
over het
het werk
werk der
der twee
tweeschrijvers,
schrijvers,
over
is men
men geneigd
geneigd te
te zeggen:
zeggen: „Is
"Is het
het
toch
toch niet
niet een
een weinig
weinig overdreven?
overdreven? Is
Is
dit alles
alles niet
niettetemooi
mooivoorgesteld
voorgesteld?".
?".

van Rome (Davidsfonds-Volks-vanRome(Didsf-Vlk
reeks,
- Davidsfonds,
Davidsfonds, LeuLeureeks, 374). —
ven,
1949, 20
13 cm,
cm, 120
120 pp.,
pp.,
ven, 1949,
20 x 13
40 platen,
platen, ing.
ing. Fr.
Fr. 36,
36, geb.
geb. Fr.
Fr.
40
52.
Op
gebieden zijn
zijn de
de publicapublicaOp weinig gebieden
ties
van vóór
vóór een
een paar
paartientallen
tientallen
ties van
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verouderd, als
op dat
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van de
de primitieve
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kunst.
Wie
de wetenschappelijke,
wetenschappelijke, — en
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dure!
vakliteratuur niet
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bijan bijdure !-,,vakliteratuur
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voorstelling
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hun voornaamvoornaammenten",
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ste getuige: de
decatacombenwereld.
catacombenwereld.
Daarom mogen
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ons het
het
Daarom
mogen veel
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van bovenvermeld
bovenvermeldvolksboek
volksboekbebebezit van
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pelijk
gefundeerd, vlot
vlot vulgariserend,
vulgariserend,
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Aan te
te
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up to
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ook
algemeen idee
idee wil
wil hebben
hebben van
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de catacomben
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"authentieke dokumenten
dokumenten
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die ons
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van
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geloof
getrouw
en
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geloofsleven van
van de
de vroegste
vroegste
en het
gemeenschap".
christelijke gemeenschap".
A. Deblaere
Deblaere
Frans VAN
VAN MECHELEN,
MECHELEN, Proeve
Proeve
Frans
van analyse der
der Belgische
belgische opinie.
opinie.
Verzameling
het Instituut
Instituut
Verzameling van
van het
voor Economisch
Economisch en Sociaal
Sociaal OnOnvoor
Nauwelaerts, LeuLeuderzoek.
derzoek. -— E. Nauwelaerts,
ven,
1949, 140
140 pp.,
pp., Fr.
Fr. 110.
110.
ven, 1949,
Aan
de hand
hand van gegevens
gegevens ververAan de
strekt
door de
de enkwesten
enkwesten van
van de
de
strekt door
Insoc geeft
geeft de
de auteur
auteur een
een proeve
proeve van
van
analyse
der Belgische
Belgische opinie.
opinie. Na de
de
analyse der
vragen
te hebben
hebben samengevat
samengevat onder
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vragen te
hoofden: internationale
internationale probleprobledrie hoofden:
men
(Neurenberg, U.N.O.,
U.N.O., Benelux)
Benelux),,
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nationale (politiek,
(politiek, koopkracht,
koopkracht, hanhannationale
delaars
en culturele
culturele (dagblad,
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hij het percenpercenradio), berekent
ma, radio),
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bij degenen
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hij de
de
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ja- en
en neenzegneenzegverhouding tussen de jagers. In
In Deel
Deel II
11wordt
wordt de
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houding
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bepaalde beroepsgroepen
beroepsgroepen globaal
globaal
van bepaalde
onder
genomen en enkele
enkele bebeonder ogen
ogen genomen
sluiten getrokken.
getrokken.
alleconclusies
conclusieszijn
zijn vvan
Niet alle
an wereld-
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schokkende aard : interessant is echter wel de houding van arbeiders,
landbouwers en handelaars met betrekking tot het ingrijpen van de
Staat op economisch gebied; wonderlijk dat de arbeiders meer interesse
hebben voor actualiteiten dan voor
de speelfilm ; adverteerders zullen
misschien opkijken wanneer slechts
38,18 % van de bevolking regelmatig
de reclames schijnt te lezen.
Moge deze eerste nederlandse studie over opinieonderzoek voortgezet
worden over een langere periode en
voor bepaalde sectoren navolging
vinden. Jammer dat vele drukfouten
en taalslordigheden de lezer herhaaldelijk storen. J. de Mey

niet de diepe en sterkende kracht die
ook voor anderen zulk een kracht ten
goede werd. „Ondergedoken..." is een
boek dat zonder ruwheid toch zeer
raak de verschrikkingen van een concentratiekamp beschrijft. Terloops
wijst de schrijver erop hoe veel ellende veroorzaakt is door een al te zorgeloze houding van onderduikers. —
Het boek is rijk aan foto's.
Joh. Heesterbeek

R. P. ROBERT CLAUDE S.J., Éducation Cinématographique. —
„Etudes Religieuses" nos. 662663. La Pensée Catholique, Luik,
1949, 64 pp., Fr. 12.

In fraaie lederen omslag en goud
op snee ligt dit nieuwe Missaal voor
ons.
Men vindt er naast de gewone inhoud voor Nederland en België afzonderlijk: de Dagelijkse gebeden,
het Feesteigen der Heiligen en een
alphabetische lijst der Heiligen.
Het is een goed-verzorgd Misboek,
met mooi papier en enkele afbeeldingen van Jan Wierix, Ant. Wierix en
Adr. Collaert. Een waardevol bezit.
E. W.

Vóór alles wil de auteur de noodzakelijkheid van de filmopvoeding bij
de jeugd aan tonen en een bepaalde
methode in de daarvoor verantwoordelijke milieu's ing ang. doen vinden.
Om deze dubbele opzet wensen wij het
boekje een ruime verspreiding toe.
Jammer dat de gehele uiteenzetting
steunt op tweedehands bronnen. De
schrijver heeft geen eigen visie op de
film als cultuurfactor. Het k an daarbij betwijfeld worden of het oordeel
over menige productie filmisch verantwoord is. A. Vandenbunder
Jos. M. Th. GOVAERT. Ondergedoken in het concentratiekamp.
Priesterleven in het P.D.A. —
Dekker & van de Vegt N.V.,
Utrecht-Nijmegen, 1949, 229 pp.,
100 ill., geb. f 4,90.
Hetgeen een priester beleefde in
het Amersfoortse concentratiekamp.
Op een levendige manier heeft pater
Govaert zijn lotgevallen verteld. Er
leeft geen haat in dit boek; integendeel, steeds meer wordt de lezer gewaar welk een grote naastenliefde
deze schrijver bijgebleven is, ook onder de ve rnederendste strafbehandelingen. Een waarlijk christelijke geest
komt uit deze bladzijden de lezer tegemoet. Te midden van al de ellenden der gevangenschap ontbreekt

Dagmisboek met uitleg, vesperale en
rituale, samengesteld met de
medewerking van de Hoogw. Abt
B. Capelle en de monniken van
de Keizersberg. — N. V. Brepols,
Turnhout, 1949, 2034 pp. met afbeeldingen.

Filmgids voor het Onderwijs. — Middenbestuur der Katholieke Filmactie, dienst „Cedoc", Brussel.
Editions Universitaires, BrusselParijs, 1949, 55 pp.
Een klein vademecum voor al onze
onderwijsinrichtingen, vol nuttige
wenken, kostbare inlichtingen en stof
tot nadenken. Jammer, dat de helft
van het boekje besteed is aan advertenties die de artikelen verdringen en vele bel angrijke gegevens onvindbaar maken. A. V.
J. Van LAER, A. LORD, POULOS,
Vijf brochuurtjes uit de „Microreeks". — Uitgeverij Lannoo,
Tielt, 1949, pl.m. 35 pp.
Een reeks frisse brochures, waarin katholieke jeugdleiders, die onze
moderne jongens en meisjes goed
kennen, om beurt hun eeuwige of
voor deze tijd bijzonder brandende
problemen behandelen. A. D.
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Onszelf zijn

D OOR

zijn principiële houding tegenover het goddeloos communisme heeft het katholicisme heden ten dage de sympathie ook
van vele andersdenkenden verworven. Het geval Mindszenty is voor
velen het symbool geworden van de geestelijke weerstand van het
menselijk geweten tegen de dwingelandij van een atheïstisch en daardoor onmenselijk staatsabsolutisme. Deze sympathie is nog onlangs aan
de dag getreden in een schrijven van een „special correspondent" aan
de Londense Times, dat gevolgd werd door een groot aantal ingezonden en gepubliceerde brieven van katholieken en anglicanen 1 ).
„Het lijden van de katholieken in Oost-Europa, zo schrijft de correspondent van The Times, heeft de sympathie en de verontwaardiging
opgewekt van velen buiten hun geloofsgenoten. Geen onbevooroordeeld
toeschouwer kan nog geloven, dat de strijd, die daar wordt uitgevochten, er een is tussen reactionnair clericalisme en de machten van de
vooruitgang. Fundamenteel is het een conflict tussen degenen, die de
realiteit van de geestelijke waarden bevestigen, en de anderen, die ze
negeren. Voor de marxisten is de katholieke Kerk vijand nummer één.
Vandaar zal de macht door Rome uitgeoefend waarschijnlijk meer en
meer aan deze en aan gene zijde van het ijzeren gordijn de aandacht
op zich trekken van mensen, die niet allen zullen beweren, dat hun
voornaamste zorg is gericht op de godsdienst of op de dingen van de
geest" 2 ) .
Wanneer we de zaak objectief beschouwen, dan moeten we erkennen dat in deze strijd de katholieke Kerk ongeveer alleen staat en dat
de protestantse secten in de Oost-Europese staten, alhoewel aarzelend,
toch de vlag gestreken hebben en zich aan de eisen van de communistische regeringen hebben onderworpen. We kunnen niet weten, hoe
het geweten van de individuele protestanten tegenover het communisme
reageert, maar de officiële houding van hun leiders kan niet vergeleken
worden met de duidelijke stellingname van de katholieke hiërarchie.
Zo heeft de Lutherse kerk van Hongarije zich neergelegd bij al de
eisen van de communistische staat en er in berust, dat in al de scholen
een atheïstisch-marxistisch onderricht zal gegeven worden, dat de
„bedienaren van de eredienst" als staatsbeambten worden beschouwd,
dat elke maatschappelijke en caritatieve activiteit aan de kerkgenoot1) Deze correspondentie werd uitgegeven in een brochure: Catholicism to day.
The Times, 1949.

Letters to the Editor reprinted from
2) o.c. blz. 7.
8
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schappen is verboden. De communistische leiders vragen natuurlijk
niets meer dan deze berusting van de Lutherse kerk, in de overtuiging
dat deze vanzelf zal uitsterven, daar ze voor hen niets anders kan zijn
dan een deel van de uitgeholde superstructuur van de vroegere kapitalistische staat. Door haar toegevende houding is de Lutherse kerk van
Hongarije in conflict gekomen met haar zusterkerk van Amerika. Deze
heeft onlangs de beslissing getroffen, voortaan geen geldelijke steun
meer te verlenen aan de Hongaren, daar zij niet weet welk gebruik van
deze fondsen wordt gemaakt s
We staan dus voor het feit dat de katholieke Kerk zo goed als alleen
staat in de openbare geestelijke strijd tegen het atheïstisch communisme.
Wanneer we de oorzaken van dit feit opsporen, dan zal wellicht bij
velen het internationaal karakter van de Kerk als de voornaamste
factor worden beschouwd. En het lijdt geen twijfel, dat de protestantse
secten sedert hun ontstaan, zodra ze zich van de éne universele Kerk
hebben afgescheurd, staatskerken zijn geworden en gedwee de richtlijnen van de profane regeringen hebben aanvaard. Evenals de orthodoxe kerken maken de protestantse secten al de lotgevallen van de
staat mee. De katholieke Kerk daarentegen, staat als dusdanig buiten
en boven elk staatsverband, en de supranationale, geestelijke band die
bestaat tussen de bisschoppen van alle nationaliteiten en de Paus als
opperhoofd van de Kerk is er waarborg voor, dat de religieuze waarden in het katholicisme verankerd, nooit met de wisselvalligheden van
het staatsgebeuren zullen samenvallen. Het is dan ook geen wonder,
dat de communistische machthebbers, in de onmogelijkheid gesteld om
die geestelijke band te verbreken, alles doen wat ze kunnen om de
uiterlijke, juridische vormen, waarin deze geestelijke eenheid wordt
geconcretiseerd, te vernietigen. Ze menen, dat, met de pauselijke nuntii
naar Rome terug te sturen en met nationale pseudo-katholieke secten
in het leven te roepen, de weerstand van de katholieken zal worden
gebroken.
De ware oorsprong van die weerstand ligt echter dieper dan het
loutere feit van de universaliteit van de katholieke Kerk. Deze universaliteit zelf is gefundeerd in de eenheid van het geloof. Het is omdat
wij allen hetzelfde geloven, dat wij een ware universele Kerk vormen,
en een centraal punt van dit geloof is juist dat Christus éne Kerk heeft
gewild en haar van den beginne af een leergezag heeft geschonken dat
Zijn openbaring gaaf zou bewaren tot aan het einde der tijden. Ons
geloof draagt in zichzelf zijn intrinsieke universaliteit, door het dogma
).

3)

Time, Christians behind the Curtain, 20 Maart 1950. blz. 30.
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gen der andersdenkenden, dat de zuiverheid van de katholieke leer
schade ondervindt of haar echte en zekere zin verduisterd wordt".
Hoe meer we onszelf zullen zijn, d.w.z. hoe meer we in ons denken
en ons handelen zullen leven van ons universeel, katholiek geloof, des
te meer zullen we bijdragen tot het gezag, waarmee de Kerk in deze
wereld de waarheid moet verkondigen, en des te meer ook zullen we in
staat zijn, om persoonlijk met andersdenkenden een voor hen en voor
ons waarlijk vruchtbaar gesprek te voeren.

***
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van het handschrift van Cathérine Labouré uit 1856 (passage
waarin de „sprong" naar de Verschijning beschreven wordt) .

Fascimile

I. Parijs — 1830
ARIJS, Februari. Eerste der drie staties op onze pelgrimstocht:
140, Rue du Bac.
Het is 6.30 in de morgen, nog donker; sterren weifelen boven
grauwe huizenblokken. De métro echter propvol met arbeiders, die
weldra de naargeestige fabriekspoorten zullen binnendrommen. Men
leest en zwijgt. Géén discussies: de nacht floerst nog rond de alpino-mutsen.
Albert de Swaef 1 ) bleek een goede gids: „in het spiespunt, dat
eindigt op de Square Sèvres-Babylone, een der bekendste stations van
de ondergrondse spoorweg, doemen voor ons op de grote magazijnen
van de Parijse Bon Marché. Aan de achterzijde komen deze uit op de
Rue du Bac, die begint aan de Rue de Sèvres, en aan de Rue de Babylone verder doorloopt in de richting van de Boulevard St. Germain".
1)

Albert de Swaef: „Cathérine Labouré", Gent 1946.
.
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Dus: uitgestapt in Sèvres-Babylone. In het ochtenddonker, huiverend
onder de gele straling der lantarens, op naar die geheimnisvolle straat.
„Het nummer 140 in de Rue du Bac brengt u voor een zware, donkergrijze muur. Door de grote ingangspoort, waarboven het minzame
hoofd van mr Vincent als heer des huizes u welkom heet, is het een
gaan en komen van de blijde zwaluwkappen der vele zusters": het
moederhuis van de „Soeurs de Charité" van S. Vincentius.
Nu echter schuifelt slechts een enkele kerkganger de bruine poort
binnen van dit stoere gebouwencomplex, waarin men de Kapel aan het
eind van een open corridor bereikt. Zonderlinge gewaarwording: in
Lourdes neemt de Verschijning de allesoverheersende plaats in; ge
wordt er als vanzelf heengeloodsd, met autocars en pelgrimshotels; in
Salette is het uitsluitend de Verschijning, die op de kale bergtop een
vrijwel onbereikbaar heiligdom deed ontstaan; doch in Parijs ligt de
eerste statie der Verschijningen, zo maar bereikbaar vanuit een bekend
métro-station, vlak achter een cosmopolitisch warenhuis. Wie echter,
Parijs bezoekend, snelt naar de Kapel der Verschijningen? Zij gaat
hier schuil, ondergedoken in de wereldbekendheid der grootstad; onbekend, gelijk Cathérine Labouré zes en veertig jaar lang als onbekende werkzuster tussen haar medezusters kon leven, zonder dat deze ook
maar vermoedden dat zij het was, die in 1830 de meest schokkende
doch tegelijkertijd meest liefelijke Verschijning mocht aanschouwen.
In dit prille ochtenduur heeft een bezoek aan de Kapel iets van een
ontdekking; alsof men terwijl de anderen niets bevroeden ---- een
kostbare schat weet, die men nu op het punt staat, heimelijk te aanschouwen. Zij, die de hoogheid van de bergtop en de geheimenissen
der grot liefheeft, daalde ook neder in deze cos nopolis: , :Mijn vermaak
is het, te zijn met de kinderen der mensen" ... .
De Kapel, sinds de Verschijning vergroot en verfraaid, is ruim en
licht. Het hoofdaltaar bevindt zich onder een wijde boog, waarop de
woorden staan, die u nogmaals met een schok doen bewustworden, dat
hiér inderdaad, in de nacht van 18 op 19 juli 1830, de H. Maagd
gesproken heeft tot de novice uit Fain-les-Moutiers: „Venez au pied de
eet autel; là les graces seront repandues sur tous!"
Boven het tabernakel prijkt het witte beeld der Vrouwe op wier
hoofd een „kroon van twaalf sterren" 2 ) . Uit haar geopende handen
schieten stralenbundels naar beneden, glinsterend van krista1f lonkering; zinnebeeldend de genadestroom, die over hen allen uitgestort
wordt, die in eenvoud en zuiverheid Haar vereren met de woorden, die
2)

Apocalyps, 12 : 1.

MARIA SPREEKT TOT DE WERELD

120

zelf aan
aan heel
heel de
dechristenheid
christenheid kwam
kwam leren:
leren: „O
,,0 Marie,
Marie, concue
conçue sans
sans
Zij zelf
Vousl"
pêché, priez pour nous qui avons recours à Vous!"
pëché,
Welk
een simpel
simpel gebed.
gebed. En
En tevens:
tevens: welk
welk een
eenkrachtig
krachtig gebed!
gebed! In
In een
een
Welk een
dozijn woorden héél de
dozijn
de marianische
marianische theologie, die
die in
in deze
dezelaatste
laatstetijden
tijden
steeds krachtiger
krachtiger in het
het bewustzijn
bewustzijn van
van de
deKerk
Kerk doorbreekt:
doorbreekt: de
de OnbeOnbe~
vlekt Ontvangene, de
de middelaresse
middelaresse van
van alle
alle genaden.
genaden.
vlekt
Ter linkerzijde,
linkerzijde, bij
bij het St
St Josefs-altaar,
Josefs~altaar, heeft
heeftCathérine,
Cathérine,tetemiddermidder~
nacht gewekt
gewekt en naar
nacht
naar de Kapel
Kapel geleid
geleid door
door „een
"een kind
kind van
van vier
vier aà vijf
jaar", na
de Verschijning
Verschijning zien
zien naderen.
naderen. In
In haar
haar weinig
weinig
jaar",
na enig wachten de
orthografisch Frans
Frans schrijft
schrijft zij:
zij:
„En Pain
I heur
f ans me
ditdit
"En
[ain 1
heurest
estarrivée.
arrivée.L'An
L'An[ans
meprevien
previenil me
il me
voissi
SteVierge
Viergelalavoissi
voissi
fen tent
comme
Ie [rou
frut
voissi la Ste
j'entent
comme
le frou
[rut
d'une robe
robe de
de soie
soiequi
quivenait
venaitduducóté
cóté
la tribune
auprès
d
dede
la tribune
auprès
tableaux de
deStStJosephe".
Josephe".
du tableaux

En
zij zag,
zag, hoe
hoe de
de Verschijning
Verschijning zich
zich neerzette
neerzette in de
de zetel
zetel van
van de
de
En zij
Convent.
directeur
directeur van
van het Convent.
zij twijfelt
twijfelt of dit
dit wel
wel de
de H.
H.Maagd
Maagdis,
is,spreekt
spreekthet
hetkind
kind —
..-haar
haar
Als zij
bewaarengel? ..haar
:,als
een
allersterksteman,
man,ininallerkrachtigste
allerkrachtigste
bewaarengel?
haar
toetoe
;,als
een
allersterkste
alletwijfel:
twijfel:
woorden";
woorden"; en wég isis alle
„a lors
sant
"a
tors regardans
regardans la Ste
Ste Vierge
Viergejejen'ai
n'aifait
faitqu'
qu'unun
saut
auprès d elle
elle agenous
agenous sur
surles
lesMarche
Marchededelautelle
lautelleleslesmains
mains
apuyez sur les genoux
genoux de la Ste Vierge
Vierge ...
. •.•
.
la ils est
est passée
passée un
un Moment
Moment leIeplus
plusdous
dousde
deMa
Mavie,
vie,il ilmeme
impossible de
dedire
diretout
toutceceque
que
éprouvée .... "
serait impossible
jaijai
éprouvée
...."

eens Daniël,
Daniël. de
de profeet,
profeet, aan
aan de
de oevers
oevers van de Tigris
Tigris door
door een
een
Zoals eens
werd 3),
kind met
met de
de mannenstem
mannenstem Cathér
Cathé~
engel gesterkt
gesterkt werd
zo sterkte dit kind
3 ) , zo
rine, om
moed te vinden,
vinden, Haar te erkennen
erkennen en tot
tot Haar
Haar te
te snellen,
snellen,
rine,
om de moed
"met
slechts één
één sprong",
sprong". en
en —
..-ongehoorde
ongehoordevrijmoedigheid!
vrijmoedigheid! --..- de
de
„met slechts
handen
vertrouwen op
Eens werd
werd Ezechiël
Ezechiël
handen in
in vertrouwen
op haar
haar knieën
knieën te
te leggen. Eens
door
engel in
in snelle
snellevaart
vaart bij
bij een
eenhaarlok
haarlokmeegevoerd
meegevoerd naar
naar de
de
door de engel
tempel
Jerusalem. naar de ingang
ingang van
vande
denoordelijke
noordelijkebinnenpoort:
binnenpoort:
tempel te Jerusalem,
„En zie, daar
van Israëls
Israëls God,
God, zoals ik die
"En
daar stond de
de heerlijkheid
heerlijkheid van
die in
in de
de
vallei aanschouwd had". Doet
Doet deze
deze „enkele
"enkelesprong"
sprong" van
vanCathérina
Cathérinaniet
niet
vermoeden,
engel deze
deze profetes
profetes van
van de
denegentiende
negentiende eeuw
eeuw
vermoeden,dat
dat de
de engel
gevoerd heeft tot die
"Tempel van
van Salomon"
Salomon" van
van het
het Nieuw
NieuwVerbond,
Verbond,
gevoerd
die „Tempel
die
Ark des Verbonds
Verbonds en Deur
Deur des
des Hemels?
Hemels? Hiei
Hier: ligt
ligteen
eenprachtig
prachtig
die Ark
voorbeeld van
van mystieke
ervaring, stof
stof te over
voorbeeld
mystieke ervaring.
over voor
voor een
eendissertatie.
dissertatie.
3)
Daniël, 10:
6.
3 ) Daniël,
10:6.

MARIA
WERELD
MARIA SPREEKT
SPREEKT TOT
TOT DE WERELD

121

Doch, méér
méér dan
dan wetenschappelijk
wetenschappelijk materiaal,
materiaal, is het
het een
eenroepstem
roepstemvoor
voor
ons persoonlijk
persoonlijk leven!
leven!
Wat heeft
heeft zich
zich afgespeeld
afgespeeld in die
die twee
twee volle
volle uren,
uren, dat
dat een
een jonge
jonge
maagd, gesteund op de
de knieën
knieën van
van haar
haar Hemelse
HemelseMoeder,
Moeder,mocht
mochtluisluis~
maagd,
teren naar
teren
naar Haar, die slechts
slechts zes
zes maal
maal spreekt
spreekt in
in het
hetEvangelie?
Evangelie?
Eerst op 30 October
October 1876,
1876, kort
kort voor
voor haar
haar dood,
dood, heeft
heeft Cathérine
Cathérine het
het
haar
1830 toevertrouwd
toevertrouwd geheim
geheim aan
aanhaar
haarbiechtvader
biechtvadermeegedeeld.
meegedeeld.
haar in 1830
geheim heeft
heeft ten
ten dele
delebetrekking
betrekkingop
opde
decommuniteit
communiteitvan
vande
de„Soeurs
"Soeurs
Dit geheim
de Charité",
Charité", doch het bevat tevens
tevens passages
passagesvan
vanmeer
meeralgemene
algemenestrekstrek~
king,
ook op
op onze
onze huidige
huidige tijd
tijd slaan.
slaan. Wij
Wijciteren
citerener
erenkele:
enkele:
king, die ten dele ook
.. „De
· ...
"De tijden
tijden zijn
zijn zeer
zeer slecht.
slecht.Ongelukken
Ongelukkengaan
gaanover
over
de troon
troonzal
zalomver
omver
geworpen
wor~
Frankrijk neerkomen;
neerkomen; de
Frankrijk
geworpen
worden".
(DeH.
H.Maagd
Maagdzag
zagerer
zeer
bedroefd
terwijl
den -. (De
zeer
bedroefd
uit,uit,
terwijl
ZijZij
dit zegde)
van
ditdit
altaar;
daar
zegde).. „Maar
"Maarkom
komaan
aandedevoet
voet
van
altaar;
daar
zullen de genaden
genaden worden
wordenuitgestort
uitgestortover
overallen,
allen,over
over
alle
zullen
alle
die er
ermet
metvertrouwen
vertrouwenenen
vurigheid
vragen;
mensen die
vurigheid
omom
vragen;
zij zij
worden uitgestort
uitgestortover
overgroten
grC)tenenenkleinen"
kleinen".......
zullen worden
.
„Maar
er er
zullen
grote
onheilen
·......
"Maar
zullen
grote
onheilengeschieden.
geschieden.Het
Hetgevaar
gevaar
groot zijn;
zijn; vrees
vrees niet.
niet. De
Degoede
goedeGod
GodenenSint
SintVincentius
Vincentius
zal groot
zullen de
de communiteit
communiteit beschermen".
beschermen". (De
(De H.
H.Maagd
Maagdwas
was
zullen
wederom bedroefd)
bedroefd).. „Ik
"Ik zelf
zelfzal
zalmet
met
zijn; Ik
Ik heb
hebaltijd
altijd
wederom
u u zijn;
over u gewaakt,
gewaakt, Ik
Ikzal
zaluuveel
veelgenaden
genadenverlenen.
verlenen.Het
Het
ogen~
ogenblik zal komen
komen waarop
waarophet
hetgevaar
gevaargroot
grootzalzal
zijn;
men
blik
zijn;
men
zalzal
alles
verloren wanen,
wanen, maar
maar IIkk zal
zal met
metu uzijn,
zijn,heb
heb
alles verloren
ver-ver~
trouwen"
trou wen".•..
... .
in in
de de
andere
communitei·....
...„Er
"Erzullen
zullenslachtoffers
slachtofferszijn
zijn
andere
communitei~
ten".
(DeH.
H.Maagd
Maagdhad,
had,ditditzeggend,
zeggend,tranen
traneninindede
ogen).
ten -. (De
ogen)
.
,,Onder de
ijkheid van
"Onder
de geestel
geestelijkheid
van Parijs
Parijs zullen
zullenererslachtoffers
slachtoffers
de aartsbisschop
aartsbisschop zal
zalsterven".
sterven".(Bij
(Bij
vallen.
Monseigneur de
vallen. Monseigneur
woordenstroomden
stroomdenhaar
haartranen
tranen
opnieuw).
deze woorden
opnieuw)
.
„Mijn kind,
zalzal
hethet
op op
"Mijn
kind, het
het Kruis
Kruiszal
zalveracht
verachtworden,
worden,men
men
grond werpen,
werpen,men
menzal
zalopnieuw
opnieuwdedezijde
zijde
van
Onze
Heer
de grond
van
Onze
Heer
openen;
straten zullen
zullen vol
volbloed
bloedzijn".
zijn".(Hier
(Hiel'kon
konde de
openen; de
de straten
Maagd niet
nietverder
verderspreken;
spreken;dedesmart
smart
stond
haar
H. Maagd
stond
op op
haar
getekend).
gezicht getekend)
.
"Mijn
kind", zegde
zegdeZZij,
"de gehele wereld
wereld zal
zalinindroefheid
droefheid
„Mijn kind",
ij, ,„de
verkeren". (Bij
(Bij deze
dezewoorden
woordendacht
dachtik:ik:wanneer
wanneer
zalzal
ditdit
ge-ge~
beuren?
beuren? - en ik vernam
vernam zeer
zeer duidelijk:
duidelijk: „veertig
"veertigjaar"
jaar" ....)
•... )
..

Kort
daarna brak
Juli~revolutie uit:
moest aftreden.
aftreden. De
De
Kort daarna
brak de Juli-revolutie
uit: Karel
Karel X
X moest
revolutie keerde
tegen kloosters
kloosters en
enkerken;
kerken; het
hetkruis
kruis werd
werd op
op
revolutie
keerde zich
zich ook tegen

MARIA SPREEKT TOT DE WERELD

122

straat geworpen. Reeds toen kwam een deel van de voorspelling uit.
Doch — merkwaardig perspectief, eigen aan de meeste profetieën ^-de rampspoeden herhaalden zich, alleen op groter schaal, na „veertig
jaar", tijdens de commune van 1870. Mgr. Darboy, aartsbisschop van
Parijs, werd gefusilleerd; de communiteiten van de „Filles de la
Charité de St. Vincent" en van de „Prétres de la Mission" bleven op
wonderbaarlijke wijze gespaard.
Victor Emmanuel II veroverde Rome op de Paus: heel de christenheid rouwde .... En ook in onze dagen herhalen zich, wreder dan ooit,
die „grote onheilen" ... .
In Maria's toespraak tot Cathérine heeft Zij deze voorbereid op
haar zending: de verspreiding van de „miraculeuze medaille". Maar
Zij heeft ook laten zien, welke rampen over Frankrijk en de wereld
zullen losbarsten, omdat men zich van het waarachtig christelijk leven
heeft afgekeerd. En Zij belooft rijkelijk Gods genaden, wanneer men
in deemoed tot Haar zijn toevlucht neemt.
Maria spreekt in haar boodschap van „mijn genaden", zoals een
rentmeester die van zijn heer de volle beschikking over de goederen
heeft gekregen, zou spreken van „mijn goederen". Waarlijk, Zij maakt
zich hier bekend als de middelaresse van alle genaden"!
1858 zal Zij te Lourdes, vier jaar na de afkondiging van het dogma
der Onbevlekte Ontvangenis, zichzelf bekend maken als de „Imma
culata Concepcion '' , de Onbevlekte Ontvangenis. Doch vierentwintig
jaar vóórdat de Kerk jubelend Maria's vrijheid van iedere erfzondesmet beleed, laat Zij zich aanroepen als „Maria, zonder zonde ont
vangen"; een geloof dat vanouds in de Kerk aanwezig was en steeds
meer tot het bewustzijn der gelovigen doorbrak, werd door Haar zelf
bevestigd in een reeks verschijningen, waarvan het uitzonderlijk karakter de aandachtige beschouwer moet doen huiveren. Want Maria zelf
breekt in deze verschijningen met een door de eeuwen overgeleverde
Madonna-voorstelling: de „Theotókos", de Moeder van het Kind, de
Moeder mét de Zoon.
In het Evangelie blijft Zij bescheiden op de achtergrond; Zij bewaart, wat Zij verneemt, in het hart, en zwijgt. Slechts zesmaal spreekt
Zij: want het is het tijdperk van de Zoon, die tot de wereld spreekt.
„Herhaaldelijk en op velerlei wijzen heeft God voorheen tot de
vaderen door de profeten gesproken, ten laatste in deze dagen heeft
Hij tot ons gesproken door de Zoon" 4 ) .
Maria zwijgt, verheugt zich en lijdt mede. Doorheen geheel de
4)

Hebr. 1 : 4.
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middeleeuwen kan het Oosten noch het Westen zich de Madonna
anders voorstellen dan als de eerste getuige van de blijde en droeve
geheimen: als Moeder van het Kerstkind, of als Pieta, wier hart
gewond werd door een zwaard. Doch in de negentiende eeuw verschijnt Zij alléén; de Zoon zwijgt, Maria spreekt tot de wereld.
Parijs, La Salette, Lourdes, Fatima: een nieuw Maria-beeld openbaart zich aan de Kerk: de Vrouwe, die zelf handelend optreedt, met
de voeten vertrappend het serpent dat haar hiel belaagt.
Betekent dit niet dat het tijdperk aangebroken is, dat de H. Grignon
de Montfort meer dan een eeuw tevoren heeft geschouwd en voorspeld:
het tijdperk van Maria's Rijk, waarin Zij heersen zal totdat de Zoon
tenslotte zich op de wolken zal openbaren? 5 )
Betekent dit wellicht ook, dat — zoals Leon Bloy het uitdrukt: „daar
onze Moeder eindelijk gesproken heeft als Heerseres, jezus het woord
dus niet meer opnemen zal, dan om het verschrikkelijke Esurivi, ik heb
honger gehad, te laten horen, wat aan alles een einde moet maken ....?" 6 )
Maria komt tot een wereld die zich van haar Zoon heeft afgekeerd.
De middeleeuwen leefden uit het diep besef van erfzonde en de noodzakelijke verlossing. De „verlichte" nieuwe tijd ontkent de erfzonde en
daarmede de noodzaak van de verlossing door Jezus Christus. Zij
keert zich af van Hem, om in een louter aards bewegen verlossing na
te jagen ... .
Maria is Moeder Gods, doch Zij is mens: eerste der mensenkinderen,
van alle eeuwigheid door God gedacht:
„Van eeuwigheid ben Ik verordend, en van de oude dagen af, eer de
aarde geworden is. Nog waren er geen afgronden, en Ik was reeds
ontvangen" 7
Als eerstelinge der verlosten is Zij moeder geworden van heel het
mensdom dat in Christus herboren wordt: „Zoon, ziedaar Uw Moeder". In een tijdperk, waarin de verlossing ontkend wordt omdat men
de erfzonde negeert, komt de bezorgde Moeder van de afvallige mensen zelf tot hen, vóórdat de Zoon in Zijn toorn dit boos en overspelig
geslacht zal verdelgen; Zij komt hen oproepen tot bekering, tot nieuw
geloof in de verlossing. Door zich bekend te maken als de enige Onbevlekt Ontvangene •--- zo uitzonderlijk dat Zij zich, gesubstantiveerd, de
Onbevlekte Ontvangenis noemt —; door zich bekend te maken als de
uitsluitende, op wie het hels serpent geen vat heeft, doceert zij op de
`

) .

5) Grignon de Montfort: „Verhandeling over de ware godsvrucht" § IV.
6) Léon Bloy: „Celle qui pleure".
7) Spreuken VIII, 23 --- 24.
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meest nadrukkelijke wijze de verschrikkelijke realiteit van de erfzonde.
En Zij komt als Moeder: zij schreit. Zij schreit te Parijs, zij schreit
te La Salette. Zij roept op tot boete; Zij is de Profetes van het Nieuwe
Verbond, die rampen aankondigt, calamiteiten die slechts door boetedoening tegengehouden kunnen worden ... .
Indien men zich niet bekeert, dan zal een bandjir van rampen ontketend worden. In Parijs kondigt Zij in 1830 de eerste aan: strikt
genomen spreekt Zij slechts van de rampen in 1870 — 1871. Maar
1870 is slechts een begin: 1870 veroorzaakte 1914; 1914 riep 1940 af.
En wat zal 1940 in de toekomst ontketenen? Reeds tekenen zich de
schaduwen van een derde, een „ultima guerra" af. Het is het visioen
van La Salette: een reeks van rampen van steeds groter afmetingen,
met steeds korter tussenpozen.

***

Dat de christen echter niet bevreesd zij. „Men zal alles verloren
wanen, maar ik zal met U zijn". In Parijs leert een nederige novice dat
overvloedige genaden door Haar over de wereld zullen worden
uitgestort, wanneer er een speciale medaille geslagen zal worden, die
men met vertrouwen moet dragen, bij voorkeur om de hals. Bespottelijk, nietwaar, in de ogen van een waanwijze „verlichting"! Maar in
1832 moedigt de aartsbisschop Cathérine's biechtvader aan, de medaille
volgens de mededelingen van die „onbekende zuster" te laten vervaardigen. En weldra worden er millioenen gedragen in nederig vertrouwen, een stroom van gebedsverhoringen, genaden en wonderen breekt
los, zodat men spoedig alleen nog maar spreekt van de „miraculeuze
medaille" ... .
Alléén de biechtvader kent de eenvoudige werkzuster, als de zuster
der Verschijning, die tot haar dood voor ieder ander als zodanig
onbekend zal blijven. De H. Maagd, die de christenen op zo fijne wijze
vroeg een akte van nederig eerherstel te brengen door een medaille om
de hals te dragen, kiest voor deze boodschap een werktuig van de
meest perfecte nederigheid.
„Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles". Zij zal, op last
van de kerkelijke onderzoekingscommissie, in 1933 ontgraven worden.
Men vindt haar, geheel onaangetast, als sluimerend, de ogen diepblauw, de handen gevouwen ... .
Nu rust zij, op wie het lichamelijk verderf geen invloed had, onder
het Maria-altaar in de Kapel der Verschijningen, achter een geslepen
glazen wand, als in een fraai schrijn, vanaf de communiebank op
anderhalve meter afstand voor eenieder zichtbaar. „Et exaltavit humiles!"
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Paus Pius XII verklaarde haar op 27 Juli 1947 te behoren tot het
getal der heiligen. Een zéér bijzonder heilige, want zij heeft als eerste
Maria's veldtochtplannen uit haar eigen mond vernomen ... .
II. Lourdes

1858

Van Parijs naar La Salette, van 1830 naar 1846 over Lourdes 1858
is chronologisch een rare omweg. Doch onze weg voerde nu eenmaal
éérst naar het Zuiden, daarna pas naar het Oosten.
Dus gingen wij Zuidwaarts, de lente tegemoet: de prille lente in de
vorstelijke stilte van de Pyreneeën-barrière.
***
Nóg valt de avond vroeg in deze laatste Februariweek; als de Zuidexpres naar Irun te Dax zijn voor Tarbes bestemd gedeelte heeft afgesplitst en dit deel met merkbaar verminderde snelheid tegen het voorgebergte van de Hautes Pyrénées omhoog rolt, is het reeds donker als
aan de overzijde van de Gave het vertrouwde beeld van Lourdes uit de
duisternis opglanst: de verlichte esplanade, en de grot, zacht stralend
in het warme licht van de vele kaarsen.
Lourdes is stil, zeer stil in deze tijd van het jaar: de beevaarthotels
zijn gesloten, de esplanade strekt zich wijds en rustig uit onder de
pensieve straling der hoge lichtmasten. Een enkele pelgrim keert ingetogen van de grot terug. Welk een verschil met de zomerse beevaarttijd, als drommen pelgrims door de straten zwerven, en de avondlijke
fakkelprocessie over de esplanade trekt, zingend in gestadige herhaling
het „Ave, Ave"; als ---- o ergernis voor de aesthetelingen en de integralisten! --- het souvenir-bedrijf zich over goede omzetten mag verheugen!
Léon Bloy 8 ) voelde zich meer tot La Salette aangetrokken. Deze
eenzame kon zich met die pelgrim-industrie moeilijk verenigen. „Ik
vraag twee dingen" zo schreef hij: „1 e, dat een gezonde christen
naar Lourdes gaat om er de weldaad der ziekte te verkrijgen; 2e, een
andere, rijke christen, die in Lourdes door het ontwij f elbaarste wonder
genezen wordt, en die terugkeert om al zijn bezittingen aan de armen
uit te delen. Zolang ik die twee dingen niet heb gezien, zal ik geloven
dat de Vijand door de komedianterij, de mediocriteit en de gierigheid
de enige plaats heeft willen profaneren, waar datgene onder alle mysteriën, waarvan hij de grootste afschuw heeft, bevestigd werd: de
Onbevlekte Ontvangenis".
***
8

) Léon Bloy: „Celle qui pleure".
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In de stilte van deze late Februari-avond, waarin geen gerucht van.
pelgrim-industrie weerklinkt, peinst men over deze verbitterde woor
den, die de vurige paladijn van de Schreiende Vrouwe over Lourdes
uitsprak. „Wat ik ook doe, ik stel me de Moeder van de Christus niet
voor in het zoete licht van Lourdes. Dat is me niet gegeven. Ik voel me
niet aangetrokken tot een Onbevlekte Ontvangenis, die met rozen is
gekroond, in het wit en het blauw, in liefelijke muziek en parfum. ik
ben te vuil, te ver van de onschuld, te dichtbij de bokken, te verlegen
om vergiffenis ...."
Neen, Bloy is niet tegen de Verschijning van Lourdes; hij is slechts
bitter jegens hen, die doof zijn voor de waarschuwingen van La Salette,
die in Lourdes uitsluitend sentimenteel komen genieten, vergetend dat
ook in de grot de woorden gesproken werden, die in Salette klonken
en te Fatima dringender zullen herklinken: „Pénitence!"
In de vrome gloed der kaarsen, bij het gemurmel van de bron, staat
daar de bewalmde beeltenis op de plaats waar Zij op 11 Februari 1858
verscheen aan Bernadette Soubirous, die Zij beloofde, niet in dit leven,
maar wél in het hiernamaals gelukkig te maken. Is dit niet de voortzetting van de prediking van Onze Heer, wiens Rijk niet van deze
wereld is; die aan Zijn Kerk op aarde vervolging, bloed en tranen
voorspelt, doch een zalige glorie in de eeuwigheid? Hij genas de zieken,
Hij wekte doden op weliswaar; maar het was steeds de uiterlijke
opwekking die een innerlijke genezing begeleidde: „Ga heen, en zondig
niet meer". Ook in Lourdes zal Zijn Moeder niet anders handelen:
„blinden zien, doven horen"; de wonderen zullen haar faam over de
gehele wereld uitdragen; doch Zij komt niet voor die uiterlijke genezingen alleen, Zij vraagt „pénitence". Zij komt niet om gelukkig te
maken in dit leven, maar in het volgende.
„Aan de armen wordt het evangelie verkondigd". Nu spreekt Maria
tot de wereld: doch haar evangelie is hetzelfde als het evangelie van
haar Zoon; en het wordt ook nu weer aan de armen verkondigd ... .
Het evangelie rekent af met de joodse droom van een Rijk hier op
aarde; met de heilstaat op dit ondermaanse. De erfzonde maakt dit
leven tot een dal van tranen; de verlossing komt slechts volledig bij het
einde der tijden. Men moet arm zijn, om deze woorden te begrijpen.
De rijke, dat is hij wiens hart aan de aardse goederen hecht, is ipso
facto doof voor dit evangelie. Aan de armen wordt het verkondigd. En
ook Maria spreekt tot de armen, de kleinen; Cathérine Labouré, Mélanie Calvat, Bernadette Soubirous, Lucia dos Santos, Jacinta en Fran cesco Marto.
Wat is het credo der rijken anders dan de loochening van de erf-
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zonde? Het geluk, hier en nul De macht, de rijkdom, de productie, de
techniek, dit alles moet nu verlossing brengen. De middeleeuwen zijn
voorbij, de nieuwe tijd kent een nieuw evangelie: welvaart, vooruitgang, verlichting! „Stupide dix-neuvième siècle". --- En daarom spreekt
Maria. Bevestigt Zij erfzonde en verlossing. Wijst Zij op bloed en
tranen hier, doch belooft het Eeuwige Leven, de Zaligheid aan de
armen van geest!
Neen, Bloy, men moge dan wellicht in Lourdes te gemakkelijk onder
de indruk van het uiterlijke komen, de Maria van Lourdes is dezelfde
als Uw Vrouwe van de Berg; de reeks verschijningen van de nieuwe
tijd is volkomen homogeen. Het is dezelfde, nieuwe Mariagestalte, die,
alléén, de komst van haar Rijk aankondigt, en die de kruistocht tot
bekering predikt te Lourdes zowel als te Parijs, te Fatima zowel als La
Salette. Dit nadrukkelijk homogeen zijn der verschijningen, deze constante lijn bewijst dat er geen sprake is van iets incidenteels, zoiets als
een plaatselijke toespraak van de Moeder tot enkele van haar kinderen.
Neen, Maria spreekt thans tot de wereld, omdat haar Rijk gekomen is.
„Lit adveniat Regnum Tuum, adveniat Regnum Mariae", bad eens
Grignon de Montfort. Deze brandende bede heeft de wolken doorboord, en Haar doen nederdalen in de grootstad, op de bergtop, in de
grot en in de Cova da Iria ... .
***
Haar Rijk begon, toen de wereld en de machten der duisternissen
meenden, dat hun uur gekomen was. 1858 was, zo zegt Mgr. Fulton
Sheen 9 in zeker opzicht het begin van de moderne wereld. In dat
jaar schreef John Stuart Mill zijn „Essay on Liberty", waarin vrijheid
geïdentificeerd werd met sociale ongebondenheid; in dat jaar heeft
Darwin zijn „Origine of the Species" gereedgemaakt, waarin hij
's mensen perspectief op de eeuwigheid wegnam, en hen terug deed
blikken op het dierlijk verleden; en in datzelfde jaar schreef Karl Marx
zijn „Kritik der politischen Oekonomie". De zieners dezer wereld
meenden een nieuwe aarde te kunnen opbouwen. Een nieuwe aarde,
zonder God en godsdienst, zonder hemel en hel, zonder geloof, hoop en
liefde; een nieuwe aarde met materiële welstand, genot, absolute vrijheid. Dat beloofden zij; wat brachten zij? Onbeperkt winststreven, dus
loonslavernij; onbeperkt machtstreven, dus staatsslavernij. Géén God,
dus afgoden: het goud, het volk, het ras, de staat, de machine. Een
nieuwe aarde, waar Jezus Christus werd uitgebannen, en dus ---,
) ,

9)

Mgr. Fulton J. Sheen: „Russia and Our Lady", Washington 1947.
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natuurnoodzakelijk — Satan ging regeren. Want wat voor naam zij
ook uitdenken voor hun „systemen", het is altijd weer hetzelfde: het
oud serpent, dat wetend dat zijn einde nadert en nog slechts weinig
tijd beschikbaar is — zich tot het uiterste inspant om de wereld in zijn
greep te krijgen.
Alle rampen van het heden: economische crisis, wereldoorlogen,
totalitaire dwingelandij, kerkvervolging, zij hebben dezelfde oorzaak:
het is de voelbare greep van de duivel. Men keerde zich af van Hem,
die Zichzelf „het Licht der wereld" noemde; men keert zich tot de
nieuwlichters, de valse profeten, die de „verlichting" beweren te
brengen.
Het was de „verlichting", die Christus komen zag in de Hof van
Olijven: „Nu is het Uw uur, het uur der duisternis". Doch wie duisternis zegt, zegt ook morgenrood; en Maria is „de Dageraad, die de Zon
der Gerechtigheid, d.i. jezus Christus, voorafgaat en aankondigt" 10 ).

***
Een morgen gaat op over dit bergstadje. Aan de grot leest een
Nederlandse missionaris, op weg naar Afrika, de H. Mis voor een
tiental pelgrims. Een vogel, in een boom rechts omhoog van de grot,
vangt plotseling een zuiver lied aan. En de bron murmelt .... Na de
H. Mis gaat men aan de bron, drinkt, en wast zich handen en gezicht.
Ook hier weer een uitwendig teken: „Eet van het kruid, en ga u
wassen aan de bron". Even dwaas voor onze „verlichting" als de om
de hals gedragen „wonderbaarlijke medaille" .... „Wat Lucifer door
hoogmoed verloor, heeft Maria door nederigheid herwonnen" 11) .
Tegen de hoogmoed, grootste ziekte van de moderne mens, brengt
Maria het geneesmiddel dat onfeilbaar werkt!

***
Boven de Basiliek klimt, spiraalsgewijze tegen de berg, de Kruisweg
omhoog. Nog stiller is het hier dan aan de grot; als het Angelus klept,
staat de Calvariegroep, hoog op de top, in een stralende dag, alléén,
doch niet eenzaam. Een stervende Christus bidt voor een verdwaasde
wereld, die „niet weet wat zij doet". En in die wereld beneden predikt
de Vrouwe kruisweg en boete.

10) Grignon de Montfort: loc. cit. § 4, 50.
11) Grignon de Montfort: loc. cit. § 4, 53.
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1846

Adieu, Lourdes! De sneltrein Bordeaux Marseille voert ons langs
terracotta wijngaarden, grijsgele wachttorens en donkergroene cypressen van Toulouse via Carcassone, Narbonne, Sète, Names naar Avignon. De arcadische Provence met zijn ossenwagens en witte huizen
met gesloten groene persiennes ligt te stoven in een zonnige middag;
doch later trekt de lente zich weer terug, als na Avignon de trein zich
langs de Rhóne-oever Noordwaarts spoedt. De ring van onze merkwaardige mariale Tour de France gaat zich sluiten. In het ruwe bergland van de Dauphine zullen wij dan die kale top bestijgen, waarop in
1846 een Schreiende Vrouwe zich nederzette ... .
Na Valence herwint de winter definitief terrein: in Grenoble jaagt
een sneeuwstorm door de straten. En nu naar La Salette! Het gehucht
ligt niet ver van Corps, het dorp waardoor eens Napoleon trok bij het
glorieuze begin van de „honderd dagen". Nog volgt een autobus van
Grénoble naar Corps de „route de Napoleon". Doch, eilacie, met een
frequentie van slechts 2 maal per dag: heel vroeg in de morgen, en laat
in de avond. Onmogelijk om nog naar Corps door te reizen. Trouwens,
men bereikt de bergtop slechts per ezel, en ook dat transportmiddel
schijnt weinig doeltreffend in die hevige sneeuwstorm. Het zakelijk
reisplan verder Oostwaarts laat ook geen afwachten toe. Het bezoek
aan La Salette blijft dus voorlopig een illusie .... Wie meent uit eigen
initiatief en ondernemingsgeest het onderste uit de kan te kunnen
halen, krijgt hier het deksel op de neus .... Het ware te schoon
geweest! Wij hebben dit lesje in dankbaarheid geïncasseerd.
Alsof echter het krachtveld van die bergtop voelbaar is, dringen de
gebeurtenissen van het jaar 1846 zich sterker dan ooit aan ons op.
Men stelle het zich voor: een bergweide, een veertienjarig herderinnetje uit Corps, Melanie Calvat, dat daar een troepje koeien hoedt; een
jonger speelkameraadje, Maximin Giraud, dat zich bij haar voegt; het
kinderlijk spel van met stenen en bloemen een „paradijs" te bouwen.
Zij bidden wat bij het kleppen van het Angelusklokje, bouwen hun
paradijs, en na dit bewonderd te hebben, vallen zij op enkele passen
afstand daarvan in slaap.
„En", zo vertelt Mélanie in haar mémoires van 1878, „de Schone
Vrouw zette zich neer op ons Paradijs zonder het in elkaar te doen
storten!"
Welk een heilige naïviteit, die zich alleen maar erover verwondert
dat het kinderlijk bouwsel niet onder het „gewicht" van de Verschijning in elkaar zakt, en zich er in het geheel niet van bewust is, dat de
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„Zes dagen heb Ik u gegeven om te werken; de zevende
dag heb Ik voor Mijzelf gereserveerd, maar g ij wilt Mij die
niet geven"
„De voerlieden kunnen niet spreken, zonder de Naam van
mijn Zoon erin te betrekken"
„Dit zijn de twee dingen, die de arm van mijn Zoon zo
zwaar maken".

Ontheiliging van de Zondag; ontheiliging van de Naam Gods: zonden tegen de eerste der Geboden, die ééns op de berg Sinaï werden
afgekondigd. Sinai, Golgotha, Salette; drie bergen, éénzelfde mysterie....
De Vrouwe komt haar volk eraan herinneren, dat 's mensen eerste
taak blijft: God te loven en te verheerlijken, tezamen met de lofzang
van al de hemelgeesten, en met het zwijgend lied van heel de stoffelijke
kosmos. De afval van de nieuwe tijd, die van geen erfzonde wil weten,
is er tenslotte een van . hoogmoed: men wil zélf God zijn, zichzelf de
zevende dag en alle dagen voorbehouden. De Zondag is een wekelijks
monumentum, een wekelijks voorspel van die zevende dag der parousie,
waarin de onrust der schepping tot rust zal zijn gekomen; doch voor de
mens van de „vooruitgang" is de gedachte aan een definitieve afloop,
een zevende dag en een Eeuwig Rijk ondragelijk. Vandaar dat krampachtig pogen om ook die Zondag te ontheiligen, ofwel door een
werkweek van zeven dagen, 6f door getier in de sportarena's en verstandsverdoving in de bioscopen.
En dan maakt de Vrouwe haar geheim bekend:
„Mélanie, wat Ik nu ga zeggen, zal niet altijd geheim blijven; ge kunt het in 1858 bekend maken".

Waarom 1858? Volgens Bloy „wilde de H. Maagd dat Mélanie van
haar geheim ontheven zou worden, onmiddellijk na haar verschijning te
Lourdes". In Lourdes zou Zij zich openbaren op een wijze, die héél
Frankrijk en héél de wereld tot Haar zou trekken met millioenen per
jaar. Dan zou men Haar erkennen, en aan haar toespraak te Salette
meer dan ooit geloof kunnen hechten. En inderdaad, wie haar Schoonheid en Macht in Lourdes heeft leren kennen, zal door kunnen dringen
tot de essentie van dat Geheim, dat voorwerp van tegenspraak! ^-een reeks van rampen aankondigt als sinds de profeten van het Oude
Verbond niet meer geschiedde tot op die 19e September 1846. Wie
oren heeft om te horen, hij hore. Slechts één enkele passage:
„De bozen zullen al hun geslepenheid ontplooien; men zat
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De nationale gezondheidsdienst in Engeland
door E. VANDENBUSSCHE S.J.

ER

was in 1750 geen mens in Groot-Brittannië die er aan dacht te
gaan klagen bij de burgerlijke overheid omdat zij niet voorzag in
drinkwater, omdat het bedrijf van zijn buurman de lucht verpestte of
afval en vuilnis zich modderig ophoopten in zijn straat. Die man van
200 jaar geleden hoorde zijn vader vaak zeggen dat de grote John
Locke slechts drie onvervreemdbare rechten van de mens had opgenoemd: leven, vrijheid en eigendom. Voor de rest moest hij zelf zorgen
en daarover viel niet te klagen.
Doch de man van 100 jaar terug, van 1850, ging wél klagen bij de
burgerlijke overheid, wanneer zij niet zorgde voor drinkwater, riolering
en reinigingsdienst. Want hij had de taal van Bentham en John Stuart
Mill gehoord: hij moest menselijk, d.w.z. gelukkig leven, en het staatsgezag had er voor te zorgen dat de uitwendige omstandigheden hem
dit mogelijk maakten. Chadwick had trouwens reeds gezorgd voor de
eerste wetten op de openbare hygiëne.
Wanneer thans, in 1950, de Engelsman niet slapen kan van de
kiespijn, wanneer het hem voorkomt dat hij zijn ogen te veel vermoeit
in de bioscoop, dat hij de radioberichten niet duidelijk meer hoort, of
dat zijn lever hem kwelt met slecht humeur, maakt hij er een kleine
staatszaak van. Hij gaat naar de tandarts, naar de oogarts, naar het
hospitaal op staatskosten. Niet alleen moet de staat hem leven, vrijheid
en eigendom waarborgen of de voorwaarden voor een draaglijk bestaan, hij heeft er daarenboven voor te zorgen dat de onderdaan ook
lijfelijk fit is voor dat bestaan. Dat leest de Engelsman in zijn krant; en
heeft Aneurin Bevan in zijn kiescampagne van 1945 niet tot de arbeiders gezegd: „Huizen, gezondheid, opvoeding, sociale veiligheid, ziedaar uw geboorterechten". Bevan preekte niet in de woestijn. Hij werd
Minister van Gezondheid en, op 5 Juli 1948, stelde hij de nieuwe wetgeving over de nationale gezondheidsdienst in werking, die aan elke
Engelsman toelaat ook praktisch te handelen overeenkomstig zijn
denkbeelden over „de staat en mijn gezondheid".

In naam der sociale veiligheid
In Groot-Brittannië is de nationale gezondheidsdienst een kind van
de grote idee die tot rijpheid gekomen is met de tweede wereldoorlog,
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Niettemin bleef de ziektelast zwaar drukken op het budget van
velen, vooral uit de lagere middenstand. De Britse Medische Associatie
zag de oplossing in een uitbreiding van het verzekeringsstelsel en heeft
jarenlang gestreden tegen de idee ener volledige nationalisatie. Doch
toen de socialisten aan het bewind kwamen in 1945 heeft zij niet
kunnen beletten dat deze hun plannen doorzetten. De 6de November
1946 is de National Health Service Act goedgekeurd, waardoor niet
alleen elk Brits burger, doch ook ieder die op Brits grondgebied verblijft aanspraak kan maken op geheel kosteloze en volledige zorg voor
zijn gezondheid. Dit betekent volstrekt niet dat hij een ziekteverzeke
ring aangaat met de staat. De nationale gezondheidsdienst is geen
uitbreiding van de bestaande nationale gezondheidsverzekering. Die
heeft opgehouden te bestaan en is vervangen door iets geheel anders.
Weliswaar bestaat er in Engeland een algemeen verplichte verzekering
die van kracht geworden is op dezelfde dag als de nationale gezondheidsdienst, doch zij is er eigenlijk niet meer dan het sociale kader van.
Naar evenredigheid van zijn wekelijkse bijdrage geniet de verzekerde
in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde condities allerlei voordelen, waarvan verscheidene ook een medisch aspect hebben, als vergoeding voor ziekte, onbekwaamheid tot werken, een toelage bij ge
boorte en overlijden. Doch dit zijn zuiver geldelijke voordelen die daarenboven beperkt en berekend zijn, en aangezien de verzekerde ze zichzelf, in zekere mate althans, toemeet door zijn regelmatige bijdragen
blijft de nationale verzekering in zekere zin een zaak.
Door het nationaliseren der geneeskunde heeft de regering er geen
zaak van willen maken, doch een dienst. Welk ook zijn verzekeringsstatuut is, of hij betalend is of niet betalend, de zieke kan in alle
omstandigheden, onvoorwaardelijk en onbeperkt, medische verzorging
krijgen: het medische korps, hospitalen, praeventoria, laboratoria, dat
alles staat hem ten dienste. De Labour-Regering laat nooit na er op te
wijzen dat haar gezondheidsdienst even onvoorwaardelijk en onbeperkt
is voor eenieder, „rich and poor, man, woman and child". En zij weet
hem nog aantrekkelijker voor te stellen, wanneer zij er bij voegt dat
deze dienst niet alleen geheel kosteloos is, doch ook volledig vrij. Geen
zieke is verplicht zich tot de nationale gezondheidsdienst te wenden en
een dokter moet niet noodzakelijk toetreden tot deze staatsdienst.
Zoals een patiënt zich geheel of gedeeltelijk of in het geheel niet kan
laten behandelen in de staatsdienst, zo kan ook een dokter volledig of
gedeeltelijk of in het geheel niet praktizeren voor de staat. Er bestaat
ook thans nog een geheel onafhankelijke geneeskunde.
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burgerlijke administratie der provincies en grote steden 4 ) . Om te
voorzien in de algemene medische dienst der huisdokters wordt in elk
van deze administratieve eenheden (waarvan sommige minder dan
100.000, andere meer dan 500.000 inwoners tellen) een Uitvoerende
Raad (Executive Council) van 25 leden opgericht, waarvan er 12
aangewezen zijn door de medici, 8 door de Provinciale Raad, 4 leden
alsmede de voorzitter door de Minister. Deze Raad heeft er voor te
zorgen dat er voldoende dokters in het gebied zijn, dat elke dokter
patiënten heeft, dat elke inwoner (die dit niet weigert) op de patiëntenlijst van een dokter staat ingeschreven, dat de dokter behoorlijk zijn
beroep uitoefent, zijn praktijk niet verkoopt, dat de patiënt geen onredelijke diensten vraagt enz.
Tussen hospitaal- en huisartsen-dienst ligt de speciale dienst die
onder het beheer valt van de Provinciale Raad of het daarmee gelijkgestelde Stadsbestuur. Inenting tegen pokken, schoolinspectie en dergelijke behoren sinds lang tot het routinewerk van deze besturen. De
voornaamste nieuwe taak, waar zij thans voor staan, is het oprichten
van gezondheidscentra (Health Centres) . In deze publieke instellingen
zullen doktoren, tandartsen en apothekers een volledige installatie
vinden, en eenieder zal zich hiertoe kunnen wenden voor medisch
advies, behandeling en pharmaceutische hulp. De dokters zullen evenwel een spreekkamer mogen behouden in eigen huis. Tot nog toe
schijnt slechts één gezondheidscentrum klaar te zijn gekomen.
Deze administratie vergt ongeveer 10.000 staatsambtenaren en de
kosten bedragen iets minder dan 4.000.000 pond.
De patiënt moet er voor zorgen ingeschreven te zijn bij een dokter.
Hij is geheel vrij in zijn keuze; kiest hij echter niet (zonder nochtans te
weigeren op staatskosten verzorgd te worden) , dan plaatst de Uitvoerende Raad van zijn district hem op een dokterslijst. Wie niet
tevreden is over zijn dokter, gaat naar hem toe, vraagt om geschrapt te
worden van zijn lijst en laat zich zonder meer bij een ander inschrijven.
Wordt hij ziek, dan geeft hem zijn dokter alle zorgen die binnen het
bereik liggen der algemene medische praktijk. Elke apotheker verstrekt
de voorgeschreven geneesmiddelen en medische benodigdheden. Oordeelt de dokter dat een ziekenverpleegster te hulp geroepen moet
worden, dat speciale instrumenten nodig zijn, dat de patiënt in een
praeventorium moet worden opgenomen of dat een herstelkuur bevor4 ) Administratief zijn er in Engeland 62 provincies (County) bestuurd door een
Provinciale Raad (County Council) ; doch er zijn 83 steden die daarmee gelijkgesteld zijn (County Borough) en hun autonome administratie hebben (County
Borough Council) .
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derlijk is, enz., dan stelt hij hem in verbinding met de bijzondere dienst
van het Provincie- of Stadsbestuur. Een patiënt op reis buiten het
bereik van zijn huisdokter kan zich, als tijdelijk inwoner, tot welke
dokter ook wenden. Voor een bevalling zal een vrouw normaal beroep
doen op een vrouwenarts; bij uitzondering kan zij ook haar eigen
huisdokter vragen.
Aan het gezondheidscentrum en de plaatselijke polikliniek zijn specialisten verbonden die de dokter kan ontbieden of naar wie hij zijn
patiënten kan verwijzen. Voor gevallen van noodzakelijke opname in
een ziekenhuis stelt de dokter zich in verbinding met het hospitaal dat
de patiënt verkiest, zijn districtshospitaal of een ander, en zo nodig
laat hij hem per ambulance daarheen brengen. Behalve de specialisten
staan daar ook Röntgenonderzoek, bloedtransfusie en bestralingstherapie ter beschikking van de patiënt. In geval van een oog- of
oorziekte geeft de dokter aan de patiënt een certificaat voor de specialist die hem een bril of gehoorapparaat kan bezorgen. Tot de tandarts
kan eenieder zich vrijelijk wenden zonder tussenkomst van zijn huisdokter.
In een familie kan ieder zijn eigen persoonlijke dokter kiezen, maar
deze zal niet aan alle grillen en verlangens tegemoetkomen. Zo is er
b.v. een zekere standardisatie in de instrumenten die verschaft worden,
en de patiënt die bijvoorbeeld een ander type van bril verlangt moet de
supplementaire kosten betalen. Eist een patiënt in een hospitaal een
medisch niet noodzakelijk diëet, een dubbele kamer, een persoonlijke
verpleegster, dan zal hij daarvoor moeten betalen.
Personen die niet wensen gebruik te maken van de nationale dienst
gaan naar de dokter die zij verkiezen, hetzij deze zelfstandig of in
staatsdienst werkt en zij betalen hem. Zij kunnen opgenomen worden
hetzij in private klinieken, hetzij in staatsinstellingen, doch ook hier
betalen zij volledig alle onkosten.
Welke is de positie van de dokter in dit systeem? Een dokter die in
staatsdienst gaat, vestigt zich waar hij wil en verandert van plaats
wanneer hij wil. De Uitvoerende Raad kan hem echter bepaalde
plaatsen ontzeggen, waar reeds voldoende doktoren gevestigd zijn.
Aldus zijn reeds een paar districten gesloten. Het staat hem daarenboven vrij, naast zijn staatsdienst, ook een private cliëntele te aanvaarden, tenzij er al te weinig dokters zouden zijn in de plaats waar hij
zich aanvankelijk vestigt. Het ligt voor de hand dat de combinatie van
staats- en privé-praktijk niet zonder gevaar is; ze kan de dokter in
bekoring brengen om minder zorg te besteden aan zijn kosteloze
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patiënten, meer efficiënte behandelingen toe te passen op zijn be talende
patiënten enz. Op dit punt zou de wet, in een niet al te verre toekomst,
wel gewijzigd kunnen worden.
Is een dokter eenmaal aangenomen, dan kan de Uitvoerende Raad
noch zelfs de Minister hem, op eigen initiatief, ontslaan. Alleen wanneer zijn gedrag in opspraak gebracht wordt, kan zijn geval voor een
speciaal en onafhankelijk tribunaal gebracht worden, en dan kan hij
nog beroep aantekenen bij de Minister. Hij is dan ook zeer onafhankelijk in de behandeling van zijn patiënten; daar heeft hij aan niemand
rekenschap van te geven. Hij past de therapie toe welke hij geschikt
acht, schrijft vrijelijk geneesmiddelen voor, wat ook hun prijs moge zijn,
geeft zijn zieken door aan de specialisten, aan de hospitalen die zij
vragen. Doch een bepaalde behandeling kunnen de zieken zomin als de
besturen van de gezondheidsdienst hem opleggen. Hij kan steeds
handelen volgens zijn professioneel inzicht en zijn geweten. Om zijn
onafhankelijkheid te bewaren kan hij enerzijds patiënten weigeren,
anderzijds zijn autoriteiten kiezen naar willekeur, door zich te vestigen
in het district van zijn keuze.
Het honorarium is geheel onafhankelijk van het aantal consultaties
of visites. De basis van de vergoeding is het hoofdelijk honorarium s
dat is een jaarlijks bedrag per persoon die de dokter op zijn lijst heeft,
of hij die nu verzorgd heeft of niet. In plaats van de eenvoudige vergoeding per ingeschreven patiënt, kan men ook een vaste wedde aanvaarden ten bedrage van 300 pond vermeerderd met een lager hoofdelijk honorarium: een regeling die praktisch is voor beginnende dokters.
Het volle hoofdelijk honorarium lijkt berekend te zijn op een gemiddelde van 2000 patiënten en ligt zowat tussen 15 en 18 shillings, naar
gelang de districten. In dit verband moet men zich de vraag stellen:
hoe zal dit systeem werken wanneer de huisdokters hun spreekkamer
en ontvanguren zullen houden in het gezondheidscentrum? Zal de
concurrentie dan geen rol beginnen te spelen? Het gevaar is reëel dat
men door al te grote inschikkelijkheid patiënten zal zoeken te behouden
op kosten van de staat. Die zal zich natuurlijk trachten te verdedigen,
en wellicht overgaan tot het gewoon salariëren van de geneesheren.
) ,

Hervormingskarakter van de gezondheidsdienst
Men kan zich de vraag stellen welke mistoestanden de nieuwe
instelling uit de weg heeft willen ruimen, en welke voordelen haar
voorstanders van haar verwachtten.
Voor de regering betekent de gezondheidsdienst machtsuitbreiding
5)

De specialist wordt gehonoreerd per sessie, d.i. een zittijd van een halve dag.
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Het meest onmiddellijk wordt echter het medisch beroep getroffen
door de hervorming. De aangesloten dokter is voortaan, in zekere mate
althans, een staatsbeambte. Zijn statuut is nog niet precies gedefinieerd
doch de grote stap is gezet: zijn volle onafhankelijkheid heeft hij prijsgegeven. Hij oefent zijn beroep uit in opdracht van de staat. Ook al
kan men niet zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid deelt met iemand
anders, toch duikt daar een andere verantwoordelijkheid op achter de
zijne, de verantwoordelijkheid van de staat en diens bewindvoerders.
Bewindvoerders die, helaas, al te veel neiging tonen om zich in alles
boven hem te stellen en zijn verantwoordelijkheid als ondergeschikt te
beschouwen en relatief tot hun absolute verantwoordelijkheid. De grote
verandering bestaat juist hierin dat de dokter thans werkt onder condities, waar verantwoordelij kheidsconf licten onmogelijk kunnen uitblijven.
Er zijn helaas niet weinig dokters die daar geen belang aan hechten;
zij hebben vooral oog voor hun betere werkcondities. Er zal immers een
betere verdeling van dokters zijn, in de gezondheidscentra zullen zij
een voortreffelijke technische uitrusting vinden, bepaalde spreekuren
hebben, de bezoeken aan huis tot een minimum kunnen herleiden, enz.
Volgens de promotors van de gezondheidsdienst is deze verlichting van
de beroepslasten volstrekt noodzakelijk. In de regel, zo beweren zij, zijn
de dokters overbelast. Hun sterftecijfer bewijst het. Het aantal dokters
tussen 20 en 65 jaar die stierven in 1931 ligt 54% hoger dan dat van
de Anglicaanse clerus en van de meeste klassen der staatsambtenaren;
het ligt 20% hoger dan dat der metselaars.
Anderzijds wordt verwacht dat het samenzijn in de gezondheidscentra en het belangeloos contact met specialisten de dokters zal
bezielen met een geest van samenwerking. Aangezien zij er niets aan
hebben om hun patiënt langer te houden dan volstrekt nodig is, zullen
zij hem spoedig doorgeven aan een collega. Deze team-arbeid moet de
dienst zeer ten goede komen zowel in de gezondheidscentra als in de
hospitalen.
Tenslotte hebben de jonge dokters het thans veel gemakkelijker om
hun carrière te beginnen. Tot nog toe was het gebruikelijk dat zij de
„goodwill" van hun voorgangers kochten. Een doktersfonds werd
verhandeld zowat als een handelsfonds. Dit is voortaan onmogelijk.
Een contracterende dokter hoeft geen dokterspraktijk over te nemen.
Een reeds gevestigd arts, die zich van meet af aan bij de gezondheidsdienst heeft aangesloten, mag zijn praktijk ook niet meer verkopen,
doch wanneer hij zijn praktijk zal opgeven, zal de regering hem een
vergoeding betalen.
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en tevens vereenvoudiging in het administratief systeem van ziekteverzekering, hospitaalwezen, en tal van openbare gezondheidsdiensten.
Dat ziet iedereen, al ziet hij het daarom nog niet gaarne. Doch er is iets
anders. Hoe meer een land geïndustrialiseerd wordt, hoe meer zijn
sociale wetgeving zich ontwikkelt, des te meer ook wordt de openbare
gezondheid een factor van het hoogste belang voor de regering van dat
land. Zij heeft er alle belang bij om de volksgezondheid op een hoger
peil te brengen, en men begrijpt dat zij over effectieve middelen daartoe wil beschikken. In dit opzicht leken de regering vooral twee punten
van belang te zijn: rationalisatie van het hospitaalwezen en geographische verdeling der huisdokters.
Er waren in Engeland veel kleine hospitalen die met financiële
moeilijkheden te kampen hadden. De geneeskunde gaat thans zo snel
vooruit dat men over grote geldelijke middelen moet beschikken om up
to date te blijven. De instrumenten zijn vaak na weinige jaren verouderd, afschrijving op korte termijn is noodzakelijk en het gevolg is:
veelvuldig gebruik in korte tijd. Professioneel verouderen de dokters
ook vlugger, zodat het medisch personeel in sneller tempo moet vernieuwd en aangevuld worden. Het lijdt geen twijfel of een sterk
gecentraliseerd hospitaalwezen kan beter rekening houden met al deze
factoren.
Wat de verdeling der huisdokters aangaat: er zijn gewesten waar
één dokter is voor minder dan 1500 inwoners, andere waar er slechts
één is voor meer dan 3000. Al zijn statistieken hier uiterst bedriegelijk,
toch moet men toegeven dat sommige volkrijke districten al te schaars
voorzien zijn van dokters. Dat moest verholpen worden, en de regering
heeft er een zekere remedie voor gevonden die de vrijheid van de
dokters in hoge mate eerbiedigt. Het lijdt echter geen twijfel of de
voorstanders der nationalisatie hebben dit probleem al te eenvoudig
voorgesteld als een uiterst dringend probleem, iets als een sociaal
schandaal van grote afmetingen, waaraan zonder uitstel een einde
moest worden gemaakt. Dat was sterk overdreven.
Van het standpunt der patiënten is de opvallende innovatie de
schijnbare kosteloosheid der algemene medische zorg. Schijnbaar, want
feitelijk betalen zij alles door hun belastingen en bijdrage tot de
nationale verzekering 6 ) . Ontegenzeggelijk is deze verandering van
ontzaglijke betekenis voor velen: zij zullen verzorgd worden niet in de
mate die hun beurs toelaat, doch zoals hun toestand het eist, maar ook
— en men vergete dit niet in de mate dat de staatsbeurs het toelaat.
6 ) Sedert September 1949 betaalt de patiënt daarbij nog het algemeen vastgesteld
bedrag van 1 shilling per consultatie.
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Na een jaar ervaring

De Nationale Gezondheidsdienst verkeert nog volledig in de periode
van inrichting; dat herhaalt de regering bij elke gelegenheid, terwijl zij
waarschuwt tegen voorbarige beoordeling. Intussen wijst zij er met
voldoening op dat 90% der huisdokters zijn toegetreden, dat tand- en
oogartsen, specialisten en apothekers nagenoeg zonder uitzondering bij
de dienst zijn aangesloten, dat minstens 95% der bevolking zeer spoedig hun huisdokter heeft gekozen, dat de dienst ontzaglijk goed werk
verricht heeft voor ontelbare niet gefortuneerde burgers, enz. Het is
een feit dat de wet op de gezondheidsdienst vrijwel een succes geworden is; doch wij mogen er bij voegen dat een wet bijna onvermijdelijk een succes wordt in Engeland.
Dit belet echter niet dat de regering ook een en ander moet constateren dat minder aangenaam is. Er zijn misbruiken van de zijde van de
patiënten. Bij het nagaan der apothekersrekeningen is men verslagen
geweest over het aantal voedingsmiddelen dat als remedie gebruikt kan
worden. Velen vragen niet zozeer wat ze nodig hebben dan wel wat ze
krijgen kunnen. De doktoren hunnerzijds weerstaan niet altijd aan de
druk der patiënten. Zoals die zich maar aanmelden omdat de dokter er
toch voor betaald is, allerlei geneesmiddelen niet meer kunnen missen
omdat ze toch kosteloos aangeboden worden, zo lijken ook niet weinig
dokters spoedig de grillen van hun patiënten niet meer te kunnen
onderscheiden van hun reële behoeften zodat ze b.v. hoofdpijn genezen
met een schoonheidsbril, of erger, vervallen in routine-praktijk, verantwoordelijkheid ontwijken en hun ernstige patiënten naar het hospitaal
sturen.
Doch wat de regering de meeste onaangenaamheden veroorzaakt
heeft is de financiële zijde van het systeem. Men had geschat dat de
dienst ca. 250 millioen pond per jaar zou kosten. Feitelijk kost hij
zowat 320 millioen. De administratiekosten bedragen ca. 4 millioen
pond, bijna het dubbele van wat voorzien was. De post der tandartsen
slorpt 31 millioen pond op (in Engeland driemaal, in Wales achtmaal
het verwachte bedrag) , die der oogartsen 15 millioen (zesmaal het
geprojecteerde) , de pharmaceutische dienst 21 millioen (de helft meer
dan voorzien was). 320 millioen pond is natuurlijk een ontzaglijk
bedrag. De vraag is echter of het een overdreven bedrag is voor de
gezondheid en de goede verpleging van een volk van ongeveer 40
millioen. Vier pennies per dag en per hoofd, 2 sigaretten, is het teveel?
Om de publieke opinie te peilen hebben meerdere persorganen
(Daily Express, News Review) een enquête gehouden. Ziehier enkele
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conclusies. 49% der bevolking heeft zich gewend tot een nationale
huisdokter, 42% tot de tandarts, 17% tot de oogarts. Daarvan was
58% tevreden, 26% niet voldaan, 16% onbeslist. Voor 28% der tevredenen ligt de oorzaak hunner tevredenheid in de kosteloosheid, voor
8% in het gevoel van veiligheid; 27% der ontevredenen klaagt over
tijdverlies en 12% omdat de gezondheid thans meer kost dan vroeger.
Vreemd genoeg komen de meeste klachten uit de middenstand die,
volgens de regeringspropaganda, de instelling dringend nodig had.
Men klaagt over de lange wachturen, over de grote moeilijkheden om
in een hospitaal te worden opgenomen, over de uiterst trage aflevering
van brillen, gehoorapparaten e.d., over de kosteloze verzorging der
vreemdelingen, over het feit dat de tandartsen hun verzorging uitspinnen over talrijke visites. Doch ook nadat men al deze klachten
gehoord heeft, kan men nog concluderen dat een substantiële meerderheid der bevolking tevreden is over de Nationale Gezondheidsdienst:
in de verhouding tot onze dokters, zo zeggen zij, heeft de nieuwe
regeling geen verandering gebracht.
De dokters zelf tonen zich het minst geestdriftig. De grote meerderheid heeft zich verzet tegen het invoeren van het nieuwe systeem, en
toen het dan toch onvermijdelijk werd, zijn de meesten met lome voeten
toegetreden. Zij werken even hard als vroeger, en zij klagen meer dan
vroeger. Over overwerktheid ---r men komt zo gemakkelijk bij ons aanbellen; over uitbuiterij waar wij vroeger als vrienden tegenover
elkaar stonden, komen de patiënten thans met rechten en eisen, en
gebruiken de dokter die zich laat gebruiken terwijl zij degene verlaten
die zich verzet; over mensen die van alles voorwenden om niet naar
hun werk te moeten terugkeren, terwijl een verpolitiekte administratie
geen maatregelen durft te treffen die de partij kunnen schaden. Vandaar dat sommige dokters ernaar beginnen te verlangen om gewoon
gesalariëerd te worden, doch om geheel andere redenen dan de rege
ring, die dit eigenlijk ook wilde. En hieruit alleen reeds kan men vermoeden hoe noodlottig dit zou zijn: salariëring zou het peil van de
medische dienst fataal doen dalen. Het bewijs is trouwens reeds geleverd: in Nieuw Zeeland, waar een dergelijke nationalisatie ongeveer
10 jaar geleden werd ingevoerd, is de technische evenzeer als de
ethische standaard der jonge doktoren beduidend gezakt.

Aanvaardbaar

?

De Nationale Gezondheidsdienst is opgericht in Engeland door een
politieke partij, die vrij los staat van de Marxistische leer, in een geest,
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zoals wij hierboven zagen, van toewijding en menslievendheid, waarachter men niet noodzakelijk alle verkeerde bedoelingen moet zoeken.
Een land, waar het socialisme een politieke macht vertegenwoordigt,
moet hem dus niet als denkbeeldig beschouwen. Voorbeelden trekken;
en laten wij geen illusies hebben, de gezondheidsdienst zal blijven
bestaan in Engeland, ook in de veronderstelling dat de conservatieven
aan het bewind komen. Het feit dat enerzijds de geneeskunde tot een
nationale dienst is gemaakt door de actie van een partij, waarin ook
katholieke mandatarissen zijn opgenomen, dat anderzijds de katholieke
dokters zich bij de dienst hebben aangesloten levert het bewijs dat niet
iedere vorm van nationalisatie verworpen moet worden. Principieel is
er niets tegen dat een staat sommige diensten aan het privaat initiatief
onttrekt en zichzelf toeëigent. Wie denkt er b.v. nog aan zich te verzetten tegen een nationale postdienst, een nationale orde- en verkeersdienst? Alleen dit is principieel onaanvaardbaar: dat de staat alle sociale functies zou herleiden tot staatsdiensten, aldus postulerend dat elk
mens geheel van buitenaf moet gesocialiseerd worden. Elk mens is en
handelt sociaal van nature en spontaan. Als hij het niet doet, dan ligt
dit niet aan een tekort van binnen, doch aan een tekort buiten hem,
d.w.z. het ligt aan de uitwendige omstandigheden die het hem materieel
en, psychisch moeilijk maken om sociaal te zijn. En hier kan het staatsgezag tussen beide komen niet om de mensen te socialiseren, doch
alleen om ze te helpen uit eigen beweging aan elkaar dienstbaar te zijn
en sociaal te handelen. In dit perspectief stelt zich dan praktisch de
vraag: kan de medische dienst tot die diensten behoren welke de staat
aan het privaat initiatief mag onttrekken en zichzelf voorbehouden?
In één zin kan dit zeker niet. Zoals een staat niet zeggen kan met
wie een mens moet trouwen, hoeveel kinderen hij hebben moet enz., zo
kan hij zich ook de medische dienst niet toeëigenen met dien verstande
dat hij bepalen zou, van welke ziekte een mens zal genezen en aan
welke hij zal sterven 7 ) . De vraag kan alleen maar zin hebben voor een
dienst die de dokter zowel als de' patiënt eerbiedigt. Kunnen er omstandigheden zijn, waarin de staat gerechtigd is zo een dienst op te
richten? Dit is niet uitgesloten, doch in deze moet rekening gehouden
worden met de drie partijen die hierbij betrokken zijn, de dokter, de
patiënt, het algemeen welzijn.
7 ) Dat dergelijke denkbeelden nog verdedigd worden, ook nadat men zich zo
algemeen geërgerd heeft over de praktijken der totalitaire staten, mag blijken uit de
woorden die een Anglicaans bisschop, enige maanden geleden, richtte tot de leden
van een Rotary Club: „A time is quickly coming when sterilization of the unfit will
have to be essential in our social organization .... Many are beginning to think that
medically controlled euthanasia for defective infants should be an element of the
social policy".
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Het is mogelijk dat de dokters b.v. te weinig talrijk zijn in bepaalde
streken, dat ze ontoegankelijk blijven voor sommige volksklassen, dat
ze nalatig zijn of geldzuchtig. De technische uitrusting (Röntgen.apparaten, bestralingsinstallaties) , de therapeutische middelen (streptomycine, radiumbehandeling) kunnen zo duur zijn dat een dokter of
een kliniek ze onmogelijk kunnen bekostigen. Om dergelijke redenen
zou aan een nationale gezondheidsdienst kunnen worden gedacht --•
wanneer men de zaken alleen van de kant van de dokter beschouwt.
Doch men moet ook zien hoe het met de patiënt gelegen is. Er kan zich
een toestand voordoen, waarin een groot deel der bevolking onvoldoende zorg besteedt aan zijn gezondheid, niet alleen om economische
redenen, doch ook om redenen die voortspruiten uit opvoeding, klassenmentaliteit en psychische complexen. Een dergelijke nalatigheid
inzake tand- en oogverzorging, longinspectie b.v. kan vrij algemeen
zijn. Zoals reeds aangestipt werd, is de arbeidswaarde en de gezondheid van het hoogste belang in een geïndustrialiseerde maatschappij
met sterk ontwikkelde sociale wetgeving. Waar een verplichtend verzekeringssysteem om zo te zeggen alles bestrijkt, daar wordt de arbeids
vaardigheid en gezondheid een kwestie van openbaar en algemeen
welzijn. Iedereen heeft er belang bij dat elk burger zorg leert dragen
voor zijn gezondheid.
Vooreerst en normaal moet de hygiënische opvoeding daarin voorzien. Doch volksopvoeding is zeer traag: ze moet veel individualisme,
tradities en weerstanden breken. De toestand kan zo kritisch zijn dat
men naar drastische maatregelen uitziet, b.v. de oprichting van een
Nationale Gezondheidsdienst. Het spreekt vanzelf dat dit het laatste is,
waaraan de verantwoordelijke bewindvoerders moeten denken, doch
soms moet men ook aan het laatste denken. Velen menen dat er in
Engeland te vroeg aan gedacht is. Of men er in andere landen aan zal
denken, zal grotendeels van de geneesheren afhangen. Zijn zij diep
sociaal voelende beroepsmensen, en dragen zij er effectief toe bij om de
mensen een redelijke zorg te doen besteden aan hun gezondheid, dan
kunnen zij de nationalisatie der geneeskunde geheel overbodig maken.

Hagiografie en kunstenaarschap (II)
door A. VAN GROENEWOUD O.P.

LS een auteur in De Tijd (Dinsdag 8 Nov. '49) onder de rubriek
„Geest en leven" niet zo voorbarig was geweest en de uitwerking
had afgewacht van de belofte, die ik deed in de slotzin van mijn eerste
artikel ( KCT-Streven, III, I, 1, Oct. '49) , dan zou het nu misschien
niet de schijn hebben alsof ik uilen naar Athene wil dragen. Blijkbaar
was hij buitengewoon bezorgd om onder de hagiografen een plaatsje te
veroveren voor de kunstenaars. Hij heeft daar wel enigszins gelijk in,
zoals ik dat in dit artikel wil aantonen. Tevoren wilde ik echter waarschuwen tegen een niet-denkbeeldig gevaar, dat de artisten zelf lopen,
wanneer zij zich aan dit genre wijden. De namen, die ik reeds aangaf
in het eerste artikel, bewijzen dat voldoende (Werf el, Schiller, Streuvels; men zou er andere aan kunnen toevoegen als de Montalembert,
Lacordaire) .
Nu zou men kunnen menen, dat dus niet-artistiek aangelegde theologen en historici de aangewezen personen zouden zijn om de levens
der heiligen weer te geven. Dit „dus" volgt echter in het geheel niet
logisch uit het voorafgaande betoog. Dit zou alleen volgen, als men
zuiver materieel de koppen ging tellen; er zijn nu eenmaal in hoofdzaak
twee soorten van hagiografen: kunstenaars, en niet-kunstenaars die hun
kracht zoeken in historie, theologie of .... fantasie. De bedoeling van
deze artikelen is een andere; we willen de zaak principieel bezien en
vragen welke voorwaarden er vereist zijn tot het schrijven van een
heiligenleven in de daarvoor passende vorm, afgezien van de kwestie of
dit nu door Piet of Jan verricht werd. En als eerste voorwaarde stelden
we vast: realiteitszin; het gaat erom bovennatuurlijke realiteiten van een
bepaald mensenleven bekend te maken, opdat degenen die dat lezen en
horen daarom God zullen loven en de heilige zullen pogen na te
volgen. Het gaat er niet om de vrome fantasieën van een auteur (wie
dan ook) te bewonderen of na te volgen! Wil men dit een waarheid als
een koe noemen, best! maar hele generaties en hele scharen van artistieke en niet-artistieke schrijvers, die er geen rekening mee hielden.
Doch men moet kunnen schrijven om iets goed te kunnen weergeven.
Dit is wederom een reusachtige waarheid, die vergeten wordt. Met
name tel ik in het eerste deel van de serie „Met de heiligen het jaar
rond" verschillende auteurs die niet de kracht bezitten om de eigen
geestelijke sfeer van een heilige treffend weer te geven. Ik ben niet de
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jaar rond") . In zekere zin kan men volhouden, dat hij eerst alle artistieke aandriften moet beheersen en gedwee ( „in onthechte dienstbaarheid", schreef Kuitenbrouwer) moet neerzitten aan de voeten van een
andere Muze, die der historie, en nog vernederender misschien, aan de
voeten van de on-musische theologie. In hoever hij bij het doorsnuffelen
van oude documenten zijn fantasie kan gebruiken, zal afhangen van de
vraag welke waarde men daaraan hechten kan als methode van historische inventie; een artistieke gave geeft op dit terrein nog geen enkel
voordeel, naar ik meen. Doch zodra hij de gezochte werkelijkheid min
of meer heeft gevonden of vermoed, zet hij zijn uitdrukkingsvaardigheden in volle actie om zijn eigen indrukken voor anderen uit te drukken. Hier geve men het volle pond aan de artistieke expressie.
Bijzonder in de weergave van de levens der heiligen kan men hoofdzakelijk twee wegen bewandelen: ofwel de gebeurtenissen weergeven
in de orde zoals ze hebben plaats gehad ofwel deze „herordenen"
zoals de schrijver in De Tijd opmerkte) volgens een opgelegd schema.
Men zal vaak tot de tweede methode gedwongen worden, wanneer de
geschiedenis grote lacunes vertoont. Een al te slaafse weergave van
zulk een gehavende documentatie is heel dikwijls een onaangename en
onverteerbare lectuur. ( Bedoelt de Tijdschrijver dit misschien met een
„papieren" opvatting van „leven"? ) Dat is de reden ook waarom
middeleeuwse Legende-schrijvers en hun romantische nazaten die
leemten opvulden uit eigen koker of met volkse legenden. En dit was
toch in zoverre niet onjuist, dat legenden vaak meer openbaarden over
de geest en het milieu van een heilige dan stoffige documenten en
notariële acten. Om deze reden of om nog andere redenen kan men
derhalve de stof herordenen: brokstukken bijeenplaatsen die niet in
historisch verband met elkaar gestaan hebben, met de bedoeling om
daardoor licht te werpen op een ander, misschien belangrijker aspect,
zoals de kunst wel eens meer het uiterlijke en materiële gelaat van de
natuur geweld aandoet en vervormt om een inniger geest te laten
ontdekken. Etste Rembrandt geen gelaatstrekken, die nergens bestaan
kunnen om des te beter karakters uit te beelden? Heette Rubens geen
„uitvinder van spieren"? Aldus kan en mag en moet soms de hagiograaf afwijken van een stipt historische volgorde om niet alleen de
lectuur van zijn boek te veraangenamen, maar meer nog om „onuitsprekelijke" dingen toch uit te kunnen spreken!
Blijft staan de eis, dat hij geen onjuistheden mag verhalen, geen data
vals weergeven, geen fantasieën voor ware historie verkopen, zoals
helaas schering en inslag schijnt te moeten zijn in dit literaire genre.
Hoe minder men weet, en hoe moeizamer de opgave is om iets te weten
(
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heilige Maagd bewijst wel, dat ups en downs, strijd en avontuur geen
noodzakelijke condities zijn van de opgang naar God. Ze kunnen wor
den aangetroffen, en dan strekken ze ons, zondaars, tot troost en
bemoediging; ze kunnen ook niet aanwezig zijn, en dan roepen we uit
met het Brevier: Mirabilis Deus in sanctis suis: God is wonderbaar in
Zijn heiligen!
Laat dus de moderne voorkeur voor min of meer pathologische
gevallen of de artistieke zucht naar contrastwerking de realiteitszin in
de hagiografie niet verdringen.
Ik geloof met de opmerkingen betreffende de uitverkiezing van de
kunstenaar, ook op het terrein van de hagiografie, het volle licht
geworpen te hebben, maar ook het doel van dit genre, de verering en
bewondering van Gods vrienden op te wekken, te hebben verdedigd
tegen het bederf van een valse devotie, welke steunt op fantasie en
niet op de werkelijkheden van de genade. De hagiografie is immers
geen kunst die zichzelve dient, maar ze is tendenzkunst in de edelste
zin, die dat woord bezitten kan. Door zichzelve te zijn zonder meer,
de exacte en boeiende weergave van Gods werken in de heiligen, zal
zij meehelpen om nieuwe heiligen te doen geboren worden.

Geest en werk van Chopin
door G. DOOREMAN S.J.

tot de kern van een kunstwerk door te dringen, is het nodig de
O Minhoud
los te rukken van alle uiterlijke vormverschijning en versieringen. Zo magi men in echte poëzie niet stilstaan bij de profane
betekenis der woorden, maar door hun symbolische waarde heen, moet
men trachten te ontdekken datgene wat de dichter heeft gevoeld of
gezien. Niemand zal wel ooit het vers van Gezelle „Ik ben een blom..
me ...." letterlijk willen begrijpen.
Evenmin mag men in een notenreeks slechts een aaneenschakeling
van welklinkende accoorden horen. Harmonie, rhythme, orchestratie
zijn maar het klankbord waartegen het eeuwige lied van de menselijke
ziel weerklinkt.
Laten we zo dan luisteren naar de muziek van Chopin; ze bevat meer
dan een reeks mooie klanken of een romantische melodie: ze is een ziel
die haar eigen geheim aan ons wil mededelen. Nauwelijks werd Chopins verbeelding door de uiterlijke wereld beroerd; zijn zang is het lied,
dat hij aan de ontgoochelingen van elke dag ontwrong, weergegeven in
zuiverder poëzie dan woorden kunnen uitdrukken; ze is een taal, verstaanbaar alleen voor hem die zich van al het conventionele weet te
ontdoen, om in die heerlijke klanken naar een zieleharmonie te luisteren
en haar te begrijpen met de herinneringen en melodieën van eigen
ervaring.
Toen Robert Schumann het jeugdwerk van Chopin: „Variaties op
het thema: la ci darem la mano" uit Mozarts Don Juan, ter inzage
kreeg, doorschouwde deze dichter-musicus dadelijk datgene wat de
grond van het ganse werk van Chopin zou uitmaken: „Ik verbeeldde
me dat gans onbekende ogen me aanschouwden, ogen vol bloemen,
ogen vol toorn, ogen als van een pauw of van een jong meisje". Inderdaad ligt in het werk van die vijftienjarige kunstenaar, reeds een gehele
wereld die het onmiddellijke transcendeert, een wereld vol vreemde
droomregionen die alleen het genie kan vatten en uitdrukken.
De uren improvisatie die Chopin alle avonden aan George Sand
opdroeg, waren de enige waarop deze zo weinig doorgrondelijke zielen
elkaar begrepen. Terwijl Chopin zich dan in zijn visioenen terug trok,
en in eigen taal het doorschouwde uitzong, opende Sand haar nota
boekje en schreef: „Le génie de Chopin est le plus profond et le plus
plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il fait parler a un seul
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Instrument la langue de I'inf ini. Il sait resumer en dix lignes, qu'un
enfant pourrait jouer, des poèmes d'une elévation immense, des drames
d'une énergie sans egale. I1 n'a jamais besoin de grands moyens matériels, pour remplir l'áme de terreur, de foi et d'enthousiasme".
In de zomer van het jaar 1830, eindigde Chopin zijn tweede concerto
(in e kl. t., op. 11) . Hij was re eds een beroemd componist, gevierd door
de prinsen en hoge adel van zijn land. Hoe graag hij ook zijn uitzonderlijk talent uitsluitend ten dienste van zijn volk had gesteld, toch was
Polen te klein, zowel om zijn genie tot de hoogste kunst te prikkelen,
als om de gaven ervan naar waarde te schatten. Met tegenzin besluit
hij een studiereis te ondernemen in het buitenland, want des te heviger
wordt hij te Warschau teruggehouden, omdat hij in Constanza Gladkowska „zijn ideaal en ongeluk" meent ontdekt te hebben. Zo mengt
zich reeds bij het eerste ontluiken van kunst en liefde, dat voorgevoel
zo karakteristiek voor Chopin -- van verlatenheid en ellende.
Geheel ontmoedigd schrijft hij aan een jeugdvriend: „Met de dag
krijg ik dwazer gedachten. Ik ben nog steeds hier, en kom er niet toe
een datum voor mijn vertrek vast te stellen. Het voorgevoel, dat ik
nooit meer mijn tehuis zal terugzien, indien ik Warschau verlaat, blijft
me bij. Het is mij alsof ik vaarwel zeg aan mijn vaderland voor eeuwig.
Wat moet het droevig zijn elders te sterven dan in het land van zijn
geboorte. Hoe hard zal het mij vallen rond mijn sterfbed niet die goede
vrienden te zien, maar een onverschillige geneesheer en een betaalde
knecht. Geloof me, beste Titus, dikwijls zou ik bij u willen komen om
rust te vinden voor mijn beangstigd gemoed. Daar het niet mogelijk is,
ga ik dan haastig op straat, doelloos en als verzonken in mijn smart.
Met ongestelde hartstocht keer ik terug en zet dromend mijn mijmertocht voort".
Deze brief, geschreven media in vita sua, bevat de inhoud van heel
de muziek van Chopin; alle door hem vertolkte motieven vinden we erin
terug: het motief van het heimwee om zijn vaderland, het motief van de
vriendschap en de liefde, het motief van de eenzaamheid en de dood;
alle omweven met een stemming van droefheid, tederheid en droom.
Om het karakter van Chopin verder te typeren en tevens aan te
tonen hoe zijn persoon en werk, volkomen getuigenis afleggen van
elkaar, kunnen de volgende woorden van zijn vriend Legouvé het best
dienen: „Je me trouve vis à vis d'un jeune homme pale, triste, elegant,
ayant un leger accent étranger, des yeux bruns d'une douceur limpide
incomparables, des cheveux chatains, ... Il y avait entre sa personne,
son jeu et ses ouvrages un tel accord qu'on ne peut pas plus les separer,
ce semble, que les divers traits d'un même visage. Le son si particulier
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qu'il tirait du piano ressemblait au regard qui partait de ses yeux; la
délicatesse un peu maladive de sa nature s'alliait à la poétique mélan.
colie de ses nocturnes; et le soin et la recherche de sa toilette faisaient
comprendre l'élégance toute mondaine de certaines parties de ses
oeuvres; il me faisait l'ef f et d'un fils naturel de Weber et d'une du
chesse". Het beeld dat deze passage vol literatuur opwekt, is juist, voor
zover ze beklemtoont dat het spel en het werk van Chopin als het ware
de verpersoonlijking zijn van zijn natuur zelf. De weke ziekelijkheid die
Legouvé hier als kenmerk wil aangeven, geldt hoogstens voor een
miniem deel van Chopins werk, dat namelijk waarin hij het minst zich
zelf is.
Met Liszt kan men het werk van Chopin in drie perioden indelen; en
daar inspiratie en belevenis bij hem zo innig samenvallen, quadreren ze
ook vrij goed met de drie phasen, of zoals graaf Wodzinski zijn boek
betitelde, met de drie romans uit zijn leven, die bovendien ook zeer wel
overeenkomen met de drie grote thema's die heel het oeuvre van
Chopin omheinen: het heimwee naar zijn vaderland, het onvoldane
mondaine salonleven, de strijd tegen een trage onverbiddelijke dood I).
Een eerste periode laat ons de jonge levenslustige Chopin kennen
die nog alles te verwachten heeft van het leven, die openstaat voor het
schone in mens en natuur, die trilt en meeleeft met de lotgevallen van
zijn arm vaderland, die een eerste schroomvolle liefde kent. Al het
schone, al de indrukken die deze frisse ontvankelijke ziel beroerden,
kregen we uitgedrukt in die eerste, ongekunstelde, maar schitterend
schone muziek van de jonge Chopin.
Reeds als achtjarig knaapje werd hij gevraagd aan de verschillende
hoven. Dan speelde hij, kinderlijk de hoogte inkijkend en improviseerde
even spontaan als een vogel zingt. Wanneer dan die grote mensen hun
ogen niet konden geloven en dit wonderkind bleven aanstaren, kwam
hij overgelukkig zijn moeder vertellen dat iedereen zo zeer zijn mooi
kraagje had bewonderd.
Dit improvisatorisch karakter is kenmerkend voor het hele werk van
Chdpin. Niet alleen had hij de gewoonte op zijn concerten een gegeven
thema improvisatorisch te ontwikkelen, ook de meeste zijner werken
zijn stemmingsbeelden, gedachten die hem spontaan bij het klavier
spelen voor de geest kwamen en die hij daarna heel moeizaam trachtte
terug te vinden en neer te schrijven.
1 ) Chopin werd geboren in de nabijheid van Warschau in het jaar 1810; hij stierf
te Parijs de 17e October 1849. De indeling die we aangeven is natuurlijk zeer ruim
op te vatten. De eerste perio de gaat ongeveer tot het jaar 1831, de tweede tot
1837138, de laatste van 1838 tot aan zijn dood.
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Vlug groeide hij op tot een levenslustige komische spotvogel, die er
zijn vermaak in vond de anderen te parodieren. Toch wisselt deze
geestigheid af met een zekere melancholie, die ongetwijfeld sterk zal
toenemen onder de invloed van een slepende ziekte, maar die toch vooral een eigenschap is van het slavische ras: een onbepaald heimwee dat
men „zal" noemt. „De kenmerken van ons poëtisch gevoel, zegt de
Poolse schrijver Wilczynski, zijn ons geheel eigen. Ons land ademt rust
en kalmte. Onze geest wordt door geen enkele grens ingesloten, maar
in volle vrijheid dwaalt hij door de onmetelijke vlakten; niets weerstaat
hem, noch treurende rotsen, noch te helle hemel, noch brandende zon;
deze natuur geeft hem geen hevige emoties, noch eist ze hem geheel op.
Daarom wendt onze geest zich naar andere regionen en ondervraagt hij
de mysteries van het leven. Van daar die ongedwongen poëzie, die
voortdurende trek naar het schone, die passievolle drang naar het
ideële. De kracht van onze poëzie ligt in haar eenvoud, in haar oprecht
gevoel, in haar verheven doelstelling".
Deze beschrijving der Poolse poëzie geldt evenzeer voor de muziek
van Chopin; te meer daar de componisten der romantische periode zich
bewust onder de invloed stelden der letterkunde. Heel opvallend is het
inderdaad, dat de natuur in het werk van Chopin een zo kleine plaats
werd toebedeeld. De Balearen met het mooie eiland Mallorca, schijnen
geen indruk op hem gemaakt te hebben. Zijn kunstzoeken en schoonheidsemoties zijn hoofdzakelijk introspectief, een ontleden van eigen
gevoelens en eigen levensnood.
Het nationale gevoel speelt in zijn werk een zeer belangrijke rol:
rhythme en melodie ontleende hij aan de volkse motieven die hij
gebruikte om zijn nationaal epos op te stellen. Het fierste, het moedigste
van deze rhythmen i3 de polonaise; oorspronkelijk een dans waarmede
elk bal geopend werd. Zij wordt gekenmerkt door een sterk dreunende
eerste tel die later degenereerde tot een mars en gebruikt werd als
plechtige optocht der genodigden bij het begin van een feest. Deze
majestatische en massieve pracht geeft Chopin goed weer in zijn Polo
naisen en in de vrije, statige variaties die hij er aan toevoegde. Is het
mogelijk iets zwierigers iets weidsers te componeren dan „de heroïsche"
Polonaise in as gr. t., op. 53, met haar brillant-solemnele aanvang,
statige voortschrijding op de begeleiding der krachtige en vlugge bassen? Geleidelijk neemt het rhythme toe, stijgt met het gloedvolle rollen
der oktaven, om uit te klinken in een schetterende fanfare. Bij het
componeren dezer Polonaise zag Chopin een stoet van prinsen en
helden plechtig zijn kamer binnentreden en werd hij zo door het visioen
aangegrepen dat hij heenvluchtte.
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Deze Polonaisen met hun statige thema's en luisterrijke begeleiding
hebben nochtans niet op de eerste plaats een decoratief karakter, wel
een patriottisch: doorzinderd van een heroïsche gloed, roepen ze op tot
de strijd of verhalen de schoonheid en grootheid van het geliefde Polen.
Naast opstandige en krijgshaftige als „de revolutionnaire" in es kl. t.,
op. 26 nr. 2 of „de militaire" in a gr. t., op. 40 nr. 1, treft men een
zachter rhythme of een innig feestelijk karakter aan: zo de Polonaise in
c kl. t., op. 40 nr. 2, met haar teder, zelfs droevig tweede deel, of die in
fis kl. t., op. 44, met haar vreedzaam glijdende mazurka.
Naast deze meer sierlijke en krachtige werken, schreef Chopin een
zestigtal ongekunstelde, bekoorlijke Mazurka's. Het melodisch genie
van Chopin, steeds zoekend naar eurhythmische vormen, verleent aan
deze knappe, fijn bewerkte stukjes een heel bijzondere waarde.
De mazurka is een niet-vlugge dans in driekwartsmaat, met het
accent vooral op de tweede, en de eerste dikwijls losgehaakt uit zijn
rhythmisch verband. Dit rhythme wist Chopin op tientallen manieren te
variëren en hij bracht in deze oude slavische dans de hele droomwereld
en poëzie van zijn volk: ze zijn de uitdrukking van de liefde en de smart
om het vaderland. „Musique et paroles, zegt Liszt, reproduisent également vette opposition, d'un héroïque et attrayant ef f et, entre le plaisir
de l'amour et la mélancolie du danger".
De meeste Mazurka's zijn mild en innemend, zelden opgeruimd,
meestal zelfs weemoedig; vele zijn echte niet genoeg gewaardeerde
juweeltjes. Merkwaardig is de immer variërende harmonische rijkdom,
waarin Chopins fijn begaafde ziel zich even edel uitdrukt als in zijn
schoonste melodieën. Met het stijgen der jaren wordt de inhoud zelfs
dieper en voller aan levenservaring, zodat deze gestyleerde dansen van
zijn volk tevens tot de meest persoonlijke getuigenissen behoren die hij
ons heeft nagelaten. Men luistere maar eens naar het strenge en dieppersoonlijke accent in de Mazurka's: opus 50 nr. 3 en opus 59 nr. I
en 2.
De eerste werken van Chopin, geschreven in de klassieke vormen
sonate, rondo, concerto, zijn pogingen in het traditionele genre
dat hij weer vlug terzijde liet. Door Beethoven was de strenge thematische bewerking tot een hoogtepunt opgevoerd, dat niet in overeenstemming was met het vrije melodische genie van Chopin. Ook lijden
deze werken zowel aan incoherentie tussen de delen als aan armoede in
de ontwikkeling.
Het echte domein van Chopin is het kleine genre met zijn fijnafgewerkte detailkunst. Zo behoren tot de allerschoonste werken zijn
onsterfelijke Etuden; brillant, fris, krachtig, en ofschoon geschreven
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met een technisch doel, toch vol poëzie en dramatische geladenheid.
Van dit studiewerk schrijft Huneker „Wanneer het merendeel van zijn
werken zal verdwenen zijn, zullen deze Etuden nog blijven; zij zullen
de 19e eeuw vertegenwoordigen, zoals de 18e zich in de pianomuziek
van Beethoven kristalliseert, en de 17e in Bach". Het is inderdaad een
blijk van genialiteit in droog studiemateriaal zoveel schoonheid aan
melodie, harmonie en zielerijkdom verzameld te hebben. Het didactisch
doel, nauwelijks merkbaar bij de uitvoering, schaadt in niets de afwisseling of ongedwongen verbeelding van Chopin. Men trachte de heroïsche vloed aan te voelen in de Etude op. 10 nr. 1. Het zacht ritselende
licht in op. 10 nr. 2 of op. 25 nr. 1, de vreugde om het leven in op. 10
nr. 4, het zachte klagen in op. 10 nr. 6.
De twaalfde Etude van op. 10, gecomponeerd in 1831, noemt men
,,de revolutionnaire"; zij weerspiegelt de bittere woede en smart die in
Chopins ziel oplaaiden bij de inname van Warschau door de Russen.
Iedereen kent de bekoorlijke zang uit de derde Etude op. 10, die
Chopin zelf zijn mooiste melodie noemde. Toch zag hij er iets meer in
dan de oppervlakkige luisteraar vermoedt. Eens dat zijn leerling Guttmann ze hem voorspeelde, zweefde hem het beeld van Polen voor de
geest en riep hij uit: „O mijn vaderland".
In 1830 verliet hij Polen in de hoop, na Wenen en Parijs te hebben
aangedaan, in Engeland roem en geluk te oogsten. Het vage voorgevoel
dat hem zo lang had teruggehouden, bedroog hem niet: nooit zou hij
naar zijn vaderland terugkeren. Bovendien staat hem menige ontgoocheling te wachten. Te Wenen laten zijn vroegere vrienden hem totaal
onverschillig aan zijn lot over. In Polen breekt de opstand uit; al zijn
landgenoten gaan het bedreigde vaderland verdedigen; hij alleen, te
zwak om de wapens te dragen, moet achterblijven. Duizenden gevoelens bestormen zijn gedachten en muziek. Gedwongen op te treden in
salons en concertzalen, toont hij er zich opgewekt en levenslustig, maar
in de eenzaamheid, in zijn brieven klaagt hij zijn ziel uit: „Al de diners,
recepties, concerten, bals, waar ik voortdurend heen moet, vervelen mij.
Ik voel mij droevig, totaal afgezonderd en verlaten. Ik kan niet leven
zoals ik zou willen, moet me kleden, me opsmukken om in de salons
vrolijk te schijnen; maar als ik terug ben op mijn kamer, donder ik op
de piano ....".
Deze stemming brengt ons tot een tweede periode, die van het mondaine leven dat, ondanks schrijnende zielenood, tot het bittere einde
wordt doorgevoerd. Ofschoon de werken die we hier kunnen plaatsen
tot de meest bekende behoren van Chopin, zijn het toch niet de mooiste,
zeker niet de meest diep-menselijke.
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Fijner dan de Mazurka's, die eerder geschreven zijn in de volkstoon,
verraden de Walsen de aristocratische geest van de meester en zijn zin
voor het frivole leven. Om hun geparfumeerde bijsmaak riepen ze reeds
terecht bij Schumann het beeld op van een bal voor markiezen en
gravinnen. Niettegenstaande al hun populariteit, de feestelijke zwier
der rhythmen en de sierlijke gratie der thema's, kunnen ze niet nalaten
een indruk te verwekken van verveling en eentonigheid, juist omdat die
rhythmen niet voldoende werden beleefd en de thema's niet rechtstreeks aan de ziel van Chopin werden ontleend, maar opgewekt in een
bedwelmende roes en kunstmatig aaneengeregen. De mooiste, wellicht
de meest poëtische der ganse serie, is die in cis kl. t., op. 64 nr. 2. Ze
schijnt wel een synthese te zijn van al de andere. Op de melancholische,
onrustige aanvang volgt een glinsterend fijn salonmotiefje dat afwisselt
met een verheven statige solodans.
Niet minder succes mochten de Nocturnen oogsten. Naar de schijn
kristalliseren zij beter dan welk ander werk ook, de stijl en gevoelsatmosfeer van Chopin. Ze geven echter een geheel onvolledig beeld
van de kunstenaar. Zeker leren we in deze nachtstukken de elegische
stemmingsdromer kennen, die als 't ware behoefte gevoelde om, zelfs te
midden van het zwoele geraas van een feest, in zich zelf een heiligdom
te bouwen, beveiligd tegen de golven van lust en intrige, waarin zijn
ziel zich vrij kon terugtrekken in de etherische regionen van verbeelding en kunst.
Dikwijls zegt men dat de Nocturnen de meest-bewonderde maar ook
de zwakste werken zijn van Chopin: toch getuigen enkele van een diep
doorvoelde inspiratie. De Nocturne op. 48 nr. 1 schijnt wel een persoonlijk drama te zijn, vol verheven accenten en sombere accoorden,
waarin geen enkele lichtstraal de stijgende onrust vermag te breken.
Fijn kantwerk geeft ons de Nocturne op. 15 nr. 2, vol jeugdig enthousiasme, maar toch niet totaal vrij van zeker maniërisme.
Lang blijft hij niet in Wenen. Over Mi nchen gaat hij naar Stuttgart,
waar hem de achtste September 1831, de tijding van de inname van
Warschau bereikt, om vandaar af te reizen naar Parijs.
Dit Krijs van de eerste jaren der julimonarchie, met zijn ongeëvenaarde mondaine praal, verblufte de kleine Pool. In deze grootstad,
waar alle literatoren, schilders en musici van de hele wereld toestroomden en die onmiddellijk open stond voor het nieuwe talent van de jonge
romanticus, bekwam hij een weinig van de koude ontvangst die het
jegens Polen zeer vijandige Wenen van Metternich hem had toegedacht. Had hij vroeger een weerzin voor het salonleven, thans voelde
hij zich onmiddellijk thuis in deze aristocratische kringen van Parijs en
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werd hij weldra de virtuoos en de componist-improvisator bij uitstek.
Ofschoon hij dadelijk zijn milieu had gewonnen, blijft hij toch dezelfde van vroeger: de grote onbekende en onbeminde. Naar een vriend
schrijft hij: „On y ( Paris) respire doucement, il est vrai. Mais peut-être
y soupire-t-on davantage aussi .... Si to savais comme c'est triste de
ne pouvoir soulager son áme. J'aime bien le commerce des hommes ... .
j'ai des relations par dessus les oreilles; mals il n'y a personne qui
puisse me comprendre".
In deze stemming blijft hij met steeds grotere vaardigheid zijn salonmuziek verder componeren. Het beste kan men de Impromptu's vergelijken met de Nocturnen. Ze vertonen hetzelfde drieledige karakter;
doch in plaats van een zachte, weke atmosfeer, treffen we hier een
vlugge, nerveuze beweeglijkheid, die even maar in het midden door een
zangerig en meer gedragen deel wordt onderbroken. Als typisch voorbeeld beluistere men de beroemde Fantaisie-Impromptu op. 66.
Voortdurend vroeg men Chopin om improvisaties. Zijn onovertroffen meesterschap op dit gebied, ging voor ons totaal verloren. Sommige
van die vluchtige geniale sprankels trachtte hij naderhand moeizaam te
achterhalen en op te tekenen; misschien treffen we ze aan in een
Fantaisie, Barcarolle, Tarantelle of Berceuse. Inderdaad is het improvisatorisch element daarin heel sterk merkbaar. Zonder logisch verband
of ontwikkeling volgen muzikale flitsen elkander op, wat in de sierlijke
Fantasia op. 49 duidelijk merkbaar is. Onder de mooiste dezer stukken
is de Berceuse te noemen; een echt muzikaal gedicht. Op een licht
wiegende begeleiding, improviseert en speelt een precieus slaap-melodietje, dat kunstig varieert en ons weldra heenvoert in het rijk der
dromen.
De jaren 1832 tot 1837 zijn de mooiste en gelukkigste die Chopin
mocht doormaken. Financiële moeilijkheden kende hij niet meer; de
naijverige tegenstand bij uitgevers en collega's was veranderd in een
ware en innige sympathie; alle kringen in Frankrijk stonden voor hem
open; men kende maar één pianist meer, Chopin, die zelfs de grootsten
als Liszt, Kalkbrenner en Thalberg overschaduwde.
Daarnaast staat het wondere feit dat gedurende deze jaren niet de
schoonste werken werden geschreven, wel de oppervlakkigste, die een
schitterende indruk nalaten, doch niet de weergave zijn van een diepontroerd gemoed. De schoonste werken kwamen in het begin, toen zijn
ziel gepijnigd werd om het onrecht zijn vaderland aangedaan. Een
tweede hoogtepunt van echte kunst zal hij bereiken, wanneer hij ontgoocheld in zijn gemoedsleven, terneergedrukt onder de slagen van een
slepende ziekte, andermaal zijn eigen tragedie zal uitzingen in Prelu-
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den, Sonate in bes kl. t., en sommige der schoonste Balladen, Scherzi,
of Polonaisen.
In 1836 overhandigde hij zijn eerste Ballade aan Schumann. Ze is de
muzikale uitdrukking van zijn ongelukkige liefde voor Maria Wodzinska; een verhaal vol lyrische accenten, donkere droefheid en wilde
passie. Schumann beschouwde ze als het geniaalste werk dat Chopin
ooit had geschreven. Dikwijls noemt men haar de Odyssee van Cho
pins ziel; inderdaad is ze de verklanking van menselijk harteleed in de
vorm van een legende. Na het trage, solemnele begin, wisselen een
eenvoudig doorvoeld reciet en een innemende melodie elkaar af. In de
tweede Ballade ziet Rubinstein een veldbloempje dat een wilde wind
opzweept, dan zacht wiegend streelt, om het daarna met een wilde ruk
te breken.
In 1837 werd zijn verloving definitief verbroken. Dit betekende het
ineenstorten van een levensdroom, waarvan hij noch lichamelijk noch
geestelijk helemaal zal herstellen. De smart en het lijden waren echter
de smeltkroes, waarin zijn kunst zo mogelijk nog zuiverder, in alle geval
dieper en rijker klanken zou bekomen. Inderdaad zien we hoe zijn
werken zich meer en meer aan de tijdgeest onttrekken, om de drukkende lotsbestemming van het menselijk bestaan te doorpeilen.
Zo verandert hij het bij uitstek lichte, speelse Scherzo in een ernstige,
strenge compositie met lange verheven melodieën, waarin het vlugge
rhythme herhaaldelijk wordt onderbroken door een trage meditatieve
passage. Het tweede Scherzo in bes kl. t., op. 31 is hiervan een duidelijk
voorbeeld; het draagt de stempel van grootmenselijke adel waar ingehouden luim en ernst met elkaar wedijveren. Ook in het derde Scherzo
in cis kl. t., op. 39 dat te Mallorca ontstond, wisselen daemonische
kracht en religieus klokkenspel met elkaar af.
Met deze werken ontstijgen we volkomen de pralerige salonatmosfeer van Parijs. Ze leren ons de Chopin kennen die veel van het leven
mocht verwachten, doch moest ondervinden dat de echte waarden
worden veroverd in de strijd, dat echte kunst de vrucht is van eigen
bezit, dat het echte leven een preludium is op het onbekende lied dat
begint met de dood.
De weg tot de eindoverwinning leidde echter langs een laatste ontgoocheling: zijn avontuur met George Sand, dat te goed bekend is om
er lang bij stil te blijven staan. De acht jaren dat ze samen leefden liet
op beiden slechts een bittere indruk na, het natuurlijk gevolg van twee
totaal verschillende karakters. George Sand bezat een geweldig, uitbundig, eerder mannelijk temperament, dat zich met dwingend geweld
de blinde toekomst inwierp; de schuchtere Chopin daarentegen leefde
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uitsluitend in de droomwereld van eigen gedachten en herinneringen.
Alles tezamen duurde hun geluk niet langer dan een paar maanden.
Vanaf November 1838 was de gezondheid van Chopin geheel ondermijnd en wordt de reis naar Mallorca ondernomen. Helaas hadden ze
hun seizoen zeer slecht gekozen; wat een pleziertochtje had moeten
worden, werd voor de arme Chopin het begin van een volledige inzinking. Voor George Sand was de lugubere omgeving van het verlaten
klooster van Valdemosa een sprookj esatmos f eer; de angststemming
samen met het genot om het romantische kader, prikkelde haar tot
schrijven. Maar Chopin slaagde er niet in de schrik van zijn verbeelding te overwinnen; totaal van streek werd hij weldra zenuwachtig
overspannen en ziek. „Au retour de mes explorations nocturnes avec
mes enfants, schrijft George Sand, je le trouvais à dix heures du
soir, pale devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme
dressés sur sa téte. Il lui faillait quelques instants pons nous reconnaitre, il faisait ensuite un ef f ort pour rire, et il nous jouait des choses
sublimes qu'il venait de composer, ou pour mieux dire, des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui, comme a son insu,
dans cette heure de solitude, de tristesse et d'ef f roi. C'est la qu'il a
composé les plus belles de ces courtes pages qu'il intitulait modestement
des Préludes".
Bevatten de Nocturnen veel kunst, de Preluden, die ze in kunstwaarde ver overtreffen, bevatten er geen. Als in de Pensées van
Pascal, zoekt men er vruchteloos de stijl of structuur van een groot
werk. Het zijn neergeworpen gedachten, brokken ziel ontdaan van alle
versiering, slagpennen van een arend, zoals Schumann zei. Bij deze
kleinodiën die de neerslag zijn van hijgende koorts, een hartverscheurende kreet in de nacht, moet men onwillekeurig denken aan het
„Nachtlied" van Nietzsche: „Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.
Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch
meine Seele ist das Lied eines Liebenden ...."
Dichter en dichter nacht zal weldra de componist omhullen. Ziek
naar ziel en lichaam verlaat hem weldra alle levenslust. De dood ontneemt hem zijn vader en verscheidene van zijn trouwste vrienden. Een
dergelijke brutale werkelijkheid dwong hem tot het dichten van zijn
dodenepos: de beroemde Sonate in bes kl. t. Ze opent de verschrikking
met een hortend weigerig rhythme, dat even openbloeit in een heerlijke
zang, om daarna met stotende dissonanten verder te hijgen naar het
einde. In het ongewone Scherzo zet het donkere noodlot zijn onheilspellende speurtocht verder. Dan volgt de triomf van de dood in de
11
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dus duidelijk dat naast de diepte van gedachte, naast het doordringen
van het gevoel, ook een krachtige vormgeving en bouw in het werk van
Chopin aanwezig is.
Bovendien is hij niet alleen één der hoogtepunten in de geschiedenis
der romantiek maar ook één der vernieuwers der muzikale techniek en
schrijfwijze: een verre voorbereider der moderne muziek.
In de ontwikkeling der melodische gedachte, opende hij totaal nieuwe
horizonten; hij brak met het korte, rhythmische motief en de thematische ontwikkeling der klassieken. Zijn melodie draagt haar ganse uitdrukkingsvermogen en gevoelsatmosfeer in zich; zij behoeft niet ontwikkeld te worden, niet gesteld tegenover andere thema's om haar
psychologische inhoud mede te delen; een eenvoudige, doorvoelde
voordracht volstaat.
Het is van kapitaal belang in de melodieën van Chopin iets meer te
zien dan een zoet vloeiende zang; zoals bij de rijpe Beethoven is het een
bezield lied, de weerspiegeling van een bepaalde stemmingssfeer of
levensaandoening; het zijn impressionistische ervaringen die geen gestereotypeerde uitvoering verdragen, maar telkens opnieuw moeten
worden aangevoeld en geïnterpreteerd.
Om zijn intiemste levensgevoel met nog grotere sensibiliteit en
delicater nuancering te kunnen uiten onttrok hij zich eveneens aan de
strenge harmonie der klassieken, die als een statisch kader gebruikt
werd waarbinnen het thema zich ontwikkelde. Bij Chopin is de melodische gedachte van haar harmonische omraming niet te scheiden: beide
vormen samen maar één gedachte. Elke modulatie, elke nieuwe dispositie der accoorden brengt een andere atmosfeer, een nieuw stemmingsbeeld, laat ons de gedachte of het gevoel op een heel andere manier
ervaren.
Zijn chromatisme en harmonie, zijn spel met licht- en donkereffecten,
zijn nieuwe klankcombinaties stellen hem in staat, uit de piano mogelijkheden te halen, waarop de impressionisten wel zullen verder bouwen
maar die tot nu toe door niemand werden overtroffen.

Om de Nieuwe Wereldzee
door W. TALLOEN S.J.

BRAHAM KUYPER schreef een algemeen bekend boek: „Om
de Oude Wereldzee". Hij riep voor de geest van zijn lezers het
Middellandse Zeegebied op, vroeger brandpunt van intellectueel en
geestelijk leven van waar uit de cultuur zich langzamerhand verspreidde. Vandaag zou men zich door deze titel kunnen laten inspireren en schrijven „Om de Nieuwe Wereldzee". Ditmaal geen Middellandse Zee met haar trappenlandschap en terras-cultuur met palmen,
olijfbomen en citrusvruchten, met haar bijna altoos blauwe hemel,
heldere horizonten en paradijsachtig klimaat, maar een noordelijke
Middellandse Zee, de Noordelijke IJszee. Geen brandpunt van beschaving, wel van belangstelling voor twee wereldmachten die er rond
liggen, Amerika en Rusland, voor twee ideologieën die tegenover
elkander staan. De Noordpool en de Noordelijke Ijszee die vroeger
volledigheidshalve aan de top der kaart vermeld stonden, liggen nu op
de moderne kaarten in het midden, in het hart ervan. Wij denken hier
aan de door de U.S.A. onder de oorlog verspreide kaartprojectie
„One World one War" (Fortune, Maart 1942) , en aan de laatste
kaart uitgegeven door de „National Geographic Magazine" in October
onder de titel „Top of the World". Deze kaart groepeert rond
1949,
de Noordpool de landen die de grootste industriële ontwikkeling hebben, de grootste militaire macht bezitten. Tussen de landen om deze
centrale zee, verbindingsweg voor culturele uitwisseling of aanvalscorridor, wordt het lot van onze kleine wereld beslecht. Daarom kan
men spreken van een nieuwe wereldzee die leven of dood zal baren, en
loont het de moeite na te gaan wat er daar gebeurt in zoverre het
althans bekend is.
.

Hoofdmomenten in de hi storische ontwikkeling
De belangstelling voor de Poolzee komt voor het eerst aan de dag in
de zestiende en zeventiende eeuw. Commerciële belangen zijn de drijfveer. Men denkt langs die weg de noordoostelijke en noordwestelijke
doorvaart te vinden, een korte en vrije zeeweg naar China en Japan.
Het zoeken naar die doorvaart brengt een grotere bekendheid dezer
streken mee en het begin der walvisjacht. In 1720 koloniseert de
dominee Hans Egede de westkust van Groenland voor de koning van
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te brengen en in 1935 wordt de noordelijke zeeroute „Glavsevmorpout"
of G.S.M.P. plechtig ingehuldigd. De regelmatige verbinding Moermansk — Wladiwostok zonder overwintering is tot stand gebracht.
Materiaal voor technische uitrusting, levensmiddelen, afgewerkte producten worden uitgeladen, hout, pelzen, mineralen ingeladen. De zeeroute is verdeeld in vier sectoren: Moermansk — Dickson-eiland, Dickson-eiland — Bulun (Lena), Bulun --- Soekharnoïe ( Kolyma) , Soek
harnoïe Anadyr. De moeilijkste sector is gelegen tussen Taymir en
de eilanden van Nieuw Siberië. De voornaamste havens na Moermansk
(120.000 inwoners) en Archangelsk zijn Igarka (14.000 inwoners) op
725 km van de zee gelegen, modern uitgerust voor het snel laden en
lossen, Port Dickson (67° 30') , Novyi Port (Ob) , een groot bunkerstation, Bulan (Lena) en Nyni Kolymsk (Kolyma) . Al deze havens
zijn ijsvrij van half Juni tot October. Een vloot van veertien „ijsbrekers" met zeer moderne schepen als de „Stalin", de „Viatchislav",
de „Molotov" en een veertigtal vrachtschepen doen er dienst. 350
observatiestations op het land staan hun ten dienste met hun rapporten
over weersgesteldheid en toestand van het pakijs. Radiostations, radiobakens, vuurtorens, automatisch registrerende en uitzendende meteorologische stations loodsen de schepen die in convooi varen geëscorteerd door ijsbrekers en vliegtuigen. De weg is elke zomer open en
wordt dan bevaren.
De studie van de stromingen en van het drijvende pakijs waren
eveneens van groot belang voor het verzekeren van deze vaart. Om
gegevens hieromtrent te verkrijgen installeerden zich Papanine, Krenkel, Shirskov en Fedorov in een bunker met isolerende wanden in de
nabijheid van de Pool. Van 20 tot 31 Mei 1937 deponeren vliegtuigen
twintig ton materiaal en 35 man bedienend personeel. Op 31 Mei vertrekken er 31 en blijven er vier achter. Gedurende acht maanden laten
zij zich meedrijven en signaleren elke dag aan Prof. O. Schmidt, de
directeur der noordelijke route, het resultaat hunner observaties aangaande het weer, de stromingen, het poolmagnetisme. Op 31 Januari
1938, op een afstand van 400 km van Groenland veroorzaakt een
sneeuwstorm een groot verlies aan materiaal. Zij moeten om hulp
vragen en worden op 19 Februari, na 284 dagen in het Noorden doorgebracht en 2500 km rondgezwalkt te hebben, door vliegtuigen opgepikt en thuis gebracht. Het spreekt vanzelf dat deze experimenten op
nautisch gebied niet op zichzelf stonden, maar gepaard gingen met de
vestiging van landbouw, de verkenning en ontginning der noordelijke
gewesten, de ontwikkeling der inlandse bevolking, kortom het leggen
van de grondslag voor deze noordelijke route van 7000 km.

,

NO'w'AIA ZI::MLIA

•

-.

BeRE-N f!JL.

flp'

•...
AL-eOE:TE:r1

~

•

5f!~QING

~K~
~

5PlTZBëRGE:N (NOORw.)

ZE:e

.•

..•

'.JAN MAYEN (NOORW )

.J

U5LANO

+f

LEGENDE
VLiEGTUIGBASIS

OBSBN4T7EPOST VOOrJ
a PeTROLEUN
~eeRKunDE

~

~nEf"1

; 4ii

STEErtKOOL Ga3lEDéh

@ GOUD

tAURUf1)

® QADIU/7
AZlf1UTUA~ EQUlDI.577VtrE
PROJeCTIe oeCet7T=D OP Dl!
noORDPOOL NET OlYot;VeER ALS
SCI-IAAi.

170
170

OM
NIEUWE WERELDZEE
WERELDZEE
OM DE NIEUWE
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breedtegraad dan 63°,
breedtegraad
63°. kan
kan men
men nu,
nu.dank
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beid ervan enigszins getemperd. Het zou de moeite lonen in dit
verband de reisverhalen van vroeger eens open te slaan om zich te
herinneren hoe sommige expedities hier omkwamen door honger en
scheurbuik, bijvoorbeeld die van Lelong in 1879.

De bodem
Men heeft zich de vraag gesteld of de bodem niets zou kunnen
bijdragen om de levensomstandigheden te verlichten. Dit onderzoek is
echter op verre na niet beëindigd. Eindeloos blijven de afstanden en
moeilijk de verbindingen. Reeds werden de volgende delfstoffen ontgonnen en ter plaatse gebruikt; steenkolen in de buurt van Vorkuta,
Norilsk, in het bekken der Khatanga en aan de Lena-monding; petroleum in Ukhta, Oust Port en in het Taymir schiereiland; radium in
Ukhta. Goud, grafiet, tin, lood, koper en steenzout zijn de voornaamste
reeds ontgonnen delfstoffen die bijdragen tot de ontwikkeling.
Transport
Het zwakste punt in de Russische economie is de afstand. Dit geldt
voor geheel Rusland maar vooral voor het hoge Noorden. Regelmatig
functionnerende transportlijnen zijn de conditio sine qua non voor elke
ontwikkeling. Het primitieve verkeersmiddel, de hondenslee wordt nog
veel gebruikt in de winter. Een span van 12 honden legt 250 km af in
15 uren met een vracht van 500 kg. Tractoren met rupsbanden zijn
sinds 1934 in gebruik. Maar het vliegtuig vindt er zijn dankbaarste
taak. Op 55° N.B. loopt de grote luchtverbinding Leningrad, Moskou,
Kazan, Omsk, Novosibirsk, Krasnoiarsk, lrkoutsk, Jakoutsk, Anadyr.
Van uit deze hoofdlijn lopen vertakkingen naar het Noorden. Langs de
kust op 70° N.B., soms zelfs boven 75° N.B., is een lijn aangelegd die
de voornaamste poolstations verbindt en dient voor de aanvoer van
technisch personeel en kostbare goederen. Deze vliegdienst ziet zich
echter voor grote problemen gesteld: start- en landingsmoeilijkheden,
ijsafzetting, sneeuwstormen, kompas-deviaties, gebrek aan radiopeilstations, opslagplaatsen en reparatie-inrichtingen, enz.

Bevolking
De inlandse bevolking, die ter plaatse woont komt langzamerhand
tot enige ontwikkeling en kan zo voor sommige werkzaamheden en
observatie-stations gebruikt worden. Scholen, bibliotheken, centra voor
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Alleen vrijwilligers worden gevraagd en men kan er voldoende krijgen.
Regelmatig worden grote militaire manoeuvres gehouden om manschappen en materiaal te testen. De laatste expedities waren de „Eskimo"-, „ olar Bear"-, „Lemming"- en „Sweet Briar"-expeditie. Dit
alles wijst er op dat het hoge Noorden niet meer de afzondering kent
die het vroeger als een onaantastbaar patrimonium dacht te bezitten.
De vooruitgang in het vliegwezen en de aardrijkskundige positie maken
het hoge Noorden tot de kortste weg tussen Oost en West, tot het
directe aanvalsfront van twee grote machten. De luchtweg S. Francisco
— Tokio loopt langs Alaska; Los Angelos ligt dichter bij Moskou dan
bij Rio de Janeiro; Washington D.C. en Seattle liggen op dezelfde
afstand van Moermansk; van Winnepeg gaat men naar Igarka ( Ienissei) langs het Noorden. Seattle Tokio is 1400 mijlen korter langs
Alaska dan langs Hawaii, New York — Pekin (6200 mijlen) . De Alsib
(Alaska-Siberië) -lijn langs welke duizenden vliegtuigen gedurende de
oorlog aan Rusland zijn geleverd, heeft betonnen startbanen en verwarmde hangars. In dit ijslandschap staan telefoonpalen waarlangs
soms hongerige beren opklimmen om aan de kabels hun tanden te
beproeven en hun honger te stillen.
Hier verdient de Alcan Highway vermelding. In 1942 was er gevaar
dat de controle over de Noordelijke Stille Oceaan aan Amerika zou
ontglippen. De verbinding met Alaska werd onzeker. De U.S.A. besloten over te gaan tot een landverbinding met Alaska dwars door
Canada heen. Dit project, de Alcan Highway (4000 km) , Edmonton
( Canada) verbindend met Fairbanks, kwam klaar in 9 maanden en
8 dagen. Het was een titanenwerk. Nu bedient een geregelde autobusdienst driemaal per week het traject. Na Edmonton en Dawson Creek
doet men achtereenvolgens aan: Fort John ( 600 inwoners) aan de
Peace River waar Indianen en Paters Oblaten een voorname post
bezetten en zich onder meer bezig houden met het fokken der beroemde husky honden, de helden van het Noorden, zonder welke het transport haast onmogelijk zou zijn. Evenals in Rusland worden ze nog druk
gebruikt voor het trekken der sleden en zij bewijzen uitstekende diensten aan de Royal Canadian Mounted Police. Daarna komt Fort
Nelson met een reusachtige modern uitgeruste vliegtuigbasis vanwaar
de controle op de route uitgeoefend wordt. Als toeristisch centrum
liggen hier voor de toekomst grote mogelijkheden. Vervolgens is
Whitehorse (4000 inwoners) aan de beurt: vroeger uitgangspunt voor
de goudzoekers in Klondyke en gedurende de oorlog eindpunt van de
pijpleiding die de petroleum van Normanaswell aanbracht. Fairbanks,
(4000 inwoners) het grote centrum van Alaska, is tot heden het eind-.
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punt der route. In Canada zijn behalve de meteorologische- en vlieg
tuigstations de voornaamste centra: Port Radium aan het Grote Beren
meer en Yellow-knife aan het Slavenmeer. Rond deze twee plaatsen
worden kostbare mineralen als uranium, radium, kobalt en zilver gevonden. Hier is evenals in Rusland het bodemonderzoek in volle gang
en wijzen de vondsten op uitzonderlijke minerale rijkdommen, goud,
petroleum, uranium, ijzererts. Meer dan in Rusland geschiedt hier de
aanvoer van personeel en materiaal per vliegtuig. Vermelden wij terloops dat verleden jaar 17.000 houthakkers per vliegtuig op hun werkterreinen werden gebracht. De Hudson Bay Company met haar devies
„Pro pelle cutem", door de Amerikanen genoemd „Company of adventurers of England trading into Hudson Bay", heeft overal haar Department Stores waar Indianen hun pelzen ruilen tegen Engelse en
Amerikaanse aartikelen: parels uit Birmingham, pullovers, nylonkousen, electrische zaklampen, broekjes voor iedere dag, met de naam van
de dag in geborduurde letters op het linkerbeenstuk, ja zelfs permanents .... Aan Poollandbouw, vissen en jacht wordt ook hier zeer veel
gedaan. Amerika bezit zelf een grote schapenfokkerij (14.000 stuks )
op het Umnak eiland in de Aleoeten.

.

***
„Canada moves North". Amerika en Rusland eveneens.
Sinds de oudheid verplaatsten zich de grote beschavings- en industriële centra geleidelijk naar het Noorden en hebben zich gevestigd in
de buurt van de hercynische gronden. Tussen 40° en 60° N.B. zijn de
grootste bevolkingscentra te vinden. Langs Oost en West zocht men
naar expansie. Nu gaat de grote belangstelling naar het Noorden en
de landen rond deze Middellandse Zee, die de wereldbol bekroont ,
houden nog vele verrasingen voor ons in petto.

.
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extroversiteit en verticale gerichtheid in de woningbouw, maar deze
beide karaktertrekken treden eerst volledig op de voorgrond sinds men
van een werkelijk Romeinse woningarchitectuur kan spreken: de woelige tijden van de laatste eeuw vóór Christus en het daarop volgende
Principaat van Octavianus Augustus.
De woningen van Pompeii en Herculaneum zijn in wezen niet
Romeins; zij zijn van Italische en Grieks-hellenistische origine. Immers
Pompeii is gelegen in dat gedeelte van Italië, dat als Magna Graecia al
sinds de 7e eeuw binnen de Griekse invloedssfeer lag. Hetzelfde geldt
voor Herculaneum.
Het stadsbeeld van genoemde plaatsen wordt in sterke mate beheerst
door het Italische atrium-huis: een naar buiten gesloten woning met als
hoofdvertrek het statige, ietwat sombere atrium met de bekende rechthoekige compluvium-opening in het dak, en in het paviment een in
afmetingen met het compluvium corresponderend impluvium-bassin
figuren 1 en 6) . In de 3e of 2e eeuw vóór Christus werd het gebruikelijk een door zuilenportieken omgeven tuin, het peristylium, achter dit
atrium aan te brengen. Men was hiertoe geïnspireerd door de parken
van de Hellenistische koningspaleizen. Een tussenvertrek, tablinum geheten, wellicht eertijds het voornaamste appartement van de atriumwoning, werd nu gedegradeerd tot doorgangsvertrek tussen atrium en
peristylium (figuur 6) .
Weldra deed zich de Griekse invloed ook gelden in het oude atrium
zelf: in talrijke Pompeiaanse huizen is het impluvium omgeven door
zuilen, waardoor het atrium soms een gelijkenis gaat vertonen met het
cour-peristylium, de kern van de Griekse woning ( figuur 6) .
De gesloten façade is typerend voor het woonhuis te Pompeii. Weliswaar ziet men hier en daar kleine vensteropeningen; ze zijn echter
zonder enige regelmaat aangebracht en alle symmetrie is hierbij verwaarloosd (figuur 5) .
Intussen neemt in de stad de industrialisatie in de loop van de 1 e
eeuw vóór Christus meer en meer toe en als gevolg hiervan groeit het
inwoneraantal gestadig. Enerzijds is men echter gebonden aan het
territoir binnen de stadsmuur en anderzijds blijkt de atrium-peristylwoning als massa-woning totaal ongeschikt en onhandelbaar te zijn: er
zijn huizen die een oppervlakte beslaan van meerdere duizenden vierkante meters. Men tracht dus bovenvertrekken te bouwen en een
enkele maal werden balcons aangebracht. De laatste zijn nog zeer
primitief van constructie. Gewoonlijk zijn het hangbalcons, die steunen
op de dóórlopende balken van de bovenverdieping; een enkel balcon te
Herculaneum wordt gesteund door pilaren (figuur 5) .
(

Figuur 5
HERCULANEUM, CASA DEL TRAMEZZO Dl LEGNO,
FAÇADE (le eeuw v. C.)
[naar Maiuri, Ercolano-itinerarioj

Figuur (i
POMPElI CASA DELLE NOZZE D'AR6ENTO, JNTERIEUR (pl.m. 82 v. C.)
[naar Maiuri, Pompeii-itincrarioj

Figuur 7
OSTIA INSULAE-FAÇADE (2e eeuw na C.)

{eigen opnamel
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Het aanbrengen van bovenvertrekken echter, werd ernstig gehandicapt door de structuur van het atrium. Immers de compluvium-opening,
die als licht- en luchtbron diende, mocht niet in haar functie worden
belemmerd Het is duidelijk dat daarom slechts provisorisch gedeeltelijke bovenverdiepingen tot stand konden komen.
In de laatste decenniën van de Republiek en in de eerste periode van
Augustus' regering wijzigt zich sterk het gebruik van bouwmaterialen
en constructies: typisch Romeinse technische verbeteringen doen hun
intrede. In 80 vóór Christus nl. is Pompeii door Rome's dictator Sulla
veroverd en moest de stad aan een groot aantal veteranen van Sulla's
legers woonruimte verschaffen. Zij komt nu onder de invloedssfeer van
Rome en het is niet te verwonderen, dat men sinds die tijd talrijke
Romeinse architectuur-uitingen in Pompeii kan constateren.
Het meest opvallend is wel de evolutie van de wanddecoratie. In
80 vóór Christus komt de zg. architectuurstijl in zwang. Op fraaie en
kunstige wijze weet men het gebruik van de perspectivische doorkijk te
hanteren en wekt men aldus de illusie, dat de beschilderde wand doorbroken is. Ook in een zich steeds meer verrijkende tuinarchitectuur
komt deze zucht naar het illusionaire tot uiting, een vlucht uit de
werkelijkheid, die in deze tijd van bloedige burgertwisten geheel verklaarbaar is.
De architectonische decoraties wijken eveneens steeds meer af van
de Grieks-hellenistische normen: de zuil bv. verliest de cannelures en
het kapiteel wordt Romeins. Vooral uit de verbouwingen en de nieuwbouw van de laatste periode van Pompeii's bestaan spreekt een on„klassieke" geest. Men breekt echter niet zonder strikte noodzaak
bestaande woningen af, en de woningarchitectuur is sterk gebonden
aan technische en sociaal-economische omstandigheden; zij laat zich
veel minder gemakkelijk plooien dan bv. de wandschilderkunst. Als in
79 na Christus de Vesuvius-eruptie een plotseling einde maakt aan
Pompeii's bestaan, is de „romanisering" van de stad nog in volle gang.
Wat Pompeii's ruïnes ons nu bieden, is een unieke momentopname
van een stad, waar Rome weliswaar een eeuw lang in toenemende mate
zijn invloed op het culturele leven deed gelden, maar die tot haar
ondergang toe in vele opzichten haar oude Italisch hellenistische
karakter nog bewaard heeft.
Men kan dus het woonhuis te Pompeii niet beschouwen als het
proto-type van de Romeinse woning, en zeker mag men niet aannemen,
dat de aanblik van de hoofdstad zelve identiek is geweest met het beeld
dat Pompeii ons verschaft. Hierbij diene men tevens te bedenken dat
Pompe ii een kleine provinciestad is geweest van circa 25.000 inwoners,
-
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spoed werd begonnen met de aanleg van een werkelijke haven ten
Noorden van Ostia, en in 54 vond onder Nero de inauguratie plaats.
Tenslotte heeft keizer Trajanus het havencomplex uitgebreid met een
nieuw zeshoekig bassin, dat omstreeks 166 gereed kwam.
De grote bloeiperiode van de stad valt in de 2e en 3e eeuw na
Christus; alle in deze periode regerende keizers hebben in Ostia sporen
van hun vrijgevigheid achtergelaten.
Tegen het einde van de 4e eeuw begint de decadentie, nieuwe verzandingen maken de haven onbruikbaar. De inwoners beginnen nu
Ostia te verlaten, de monumenten en woonhuizen worden niet meer
onderhouden of gerestaureerd. Tegen het einde der 5e eeuw is de stad
nagenoeg onbewoonbaar geworden. Overwoekerd door een weelderige
vegetatie geraakte tenslotte Ostia geheel in vergetelheid, totdat eerst in
1909 met een systematische ontgraving werd begonnen.
In Ostia's stadsbeeld nu, overheerst zeer sterk de insula, die in de 2e
en 3e eeuw zich heeft ontwikkeld tot een monumentaal bouwwerk.
Lange rijen huurkazernes omzomen de straten, en het staat vast, dat dit
het woningtype is, dat ook te Rome in de latere keizertijd het meest
gangbare is geweest.
Men kan meerdere insula-typen onderscheiden, maar de meest imposante is wel de insula die gebouwd is rond een binnenhof met booggaanderijen. Drie of meer verdiepingen hoog zijn deze gebouwen, terwijl de portieken van de binnencour de 1 e étage schragen ( figuur 2 en
3) . Hier ontstaat de bouwvorm die men later aantreft in de renaissancepalazzi ( figuur 4 ) . De parterre werd bij deze insulae steeds benut als
winkelruimte, of gebruikt voor bureau's en kantoren. De bovenverdiepingen die door middel van vrije trappenhuizen in rechtstreekse verbinding staan met de straat, doen dienst als woongelegenheid. Men zou
hier in zekere zin van „flats" kunnen spreken. De binnencour is het
hart van het gebouw: stevige bakstenen pilaren, door gemetselde boogconstructies verbonden, omgeven de geplaveide cour (figuur 3 ).
Vooral ook de f acade is volkomen tegengesteld aan die van het
atrium-huis. Deze insulae hebben een prachtig gemetselde f a c ade,
waarin op regelmatige afstand royale vensters zijn aangebracht en
dikwijls ook gemetselde balcons, gestut door dito consoles. Soms bevindt zich een boog-porticus aan de straatzijde vóór het gebouw en
haar gewelven dragen dan de tot boven het „trottoir" uitstekende
bovenverdiepingen. Het geheel doet dan denken aan de portieken en
galerijen langs de straten van menige Italiaanse stad, bv. Padua.
De parterre aan de straatkant wordt vaak ingenomen door winkels.
Het metselwerk tenslotte, is van een buitengewone perfectie en de
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muren zijn zwaar en soliede; om de druk van het muurwerk op de deuren vensteropeningen te verlichten is boven deze openingen een kleine
boog in de muur vermetseld ( figuur 7) .
Met recht mag men de Ostiaanse insulae, en met name de insula met
portieken-binnencour, beschouwen ' als een meesterlijke schepping, die
met haar rationele opzet en stevige structuur op buitengewoon practische en voortreffelijke wijze een oplossing vormt voor het probleem van
de massa-woning. Er is geen overdaad van prachtige mozaïeken_ of
wanddecoraties aanwezig, zoals in de deftige atrium-woning; de nuchtere, zakelijke inslag overheerst bij de insula en het is de uitstekende
verdienste van het Romeinse genie dat hier het doelmatige zo volmaakt
is gecombineerd met het aestetisch verantwoorde.
De symmetrische gerichtheid langs de lengte-as: de axialiteit, geeft
aan het Romeinse bouwwerk een rustige monumentaliteit; men kan
deze eigenschap, die typerend is voor Rome's architectuur, bewonderen
bij tempels, basilieken en thermen, doch niet minder bij grote complexen
zoals de fora. Ook de genoemde insulae van de keizertijd bezitten deze
eigenschap (figuur 2) .
De weinige resten van insulae welke te Rome zijn bewaard gebleven,
bv. die aan de Via Biberatica (figuur 8) achter de markt van Trajanus,
zijn in alle opzichten gelijk aan die van haar havenstad. De Nova Urbs
van Nero is er een geweest van baksteen en de insula heeft Rome
geheel beheerst. Dit wordt bevestigd door een reusachtige plattegrond
van de stad, welke Septimius Severus in 191 na Christus op marmer liet
vervaardigen en aanbrengen op het Forum Romanum. Gedeelten ervan
zijn teruggevonden en vandaag nog te bewonderen in de tuin van het
Capitolijns Museum. Deze plattegrond vertoont dezelfde insulae en
winkelrijen die de opgravingen te Ostia aan het licht hebben gebracht.
Tussen de overgrote meerderheid van insulae echter, vertoont het
genoemde stadsplan van Rome ook een enkele atrium-peristylwoning
van het Pompeïaanse type. En zo kan men ook in Ostia, hier en daar
verspreid, een aantal deftige herenhuizen aantreffen. Vooral in de
laatste periode van Ostia's bestaan heeft de voorname domus een bloeitijd gekend.
Een dertiental herenhuizen uit de 4e eeuw is bij recente opgravings•
werkzaamheden aan het licht gekomen. Zij zijn versierd met een ongelooflijke rijkdom aan marmeren pavimenten en wandbekleding, voorzien van vernuftige verwarmingsinstallaties en indrukwekkende fontein-monumenten of nymphaea (figuur 9) . Talrijke sculpturen, copieën
van Griekse originelen zijn uit hun puinen te voorschijn gekomen.
Steeds weer ontmoet men bij vensteropeningen en entrée's van ver-
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trekken de bogentrits, gesteund door slanke zuilen ( figuur 10) ; de
kapitelen zijn sterk gestyleerd en steunen een breed overstekende boogaanzet, een motief dat sterk doet denken aan de latere Byzantijnse
monumenten.
De Romeinse woningarchitectuur ondergaat in de loop van de eerste
eeuw vóór Christus een revolutie, die van dien aard is dat zij sinds deze
periode met het volste recht het praedicaat Romeins kan voeren. Een
veranderde geesteshouding veroorzaakt een sterke wijziging in de
aesthetische opvattingen. Het optreden van Sulla, die voor het eerst het
grootste gedeelte van het Apennijns schiereiland organiseert rond Rome
als centrum, schept hierdoor de gunstige voorwaarden voor een Romeinse invloed op de bouwkunde van geheel Italië. De sociaal-economische omstandigheden, waarvan de woningbouw uiteraard een directe
weerslag ondervindt, ondergaan in deze tijd van toenemend handelsverkeer en groeiend zakenleven een ware omwenteling; en tenslotte
neemt de technische ontwikkeling een hoge vlucht, waardoor nieuwe
bouwmaterialen in gebruik komen en nieuwe bouwconstructies worden
toegepast.
Door dit alles wordt in de woelige periode vóór Christus' Geboorte
de grondslag gelegd voor een waarlijk on-hellenistische, Romeinse
bo uwkunst, die zich niet beperkt tot het doorgeven van Griekse verwor
venheden, maar die, met het in praktijk brengen van „on-klassieke"
concepties, geheel nieuwe wegen betreedt.
Als ergens de oorspronkelijkheid van de Romeinse privé-architectuur
tot uitdrukking komt, dan is het wel bij de insula-bouw; en het is vooral
ook in deze schepping van Rome's bouwkundigen dat wel zeer duidelijk
blijkt, hoe nauw de banden zijn waarmede de architectuur van het
Westen verbonden is aan het oude Rome.

Figuur I
POMPEII, CASA DEL LABIRINTO (einde le eeuw v. C.)
1 en 23 ingang; 27 hoofd-atrium; 3 14-atrium; 33 tablinum; 36 peristglium; 20-22 badvertrekken
(naar Overbeck-Mau, Pompeji)

DE WONINGARCHITECTUUR IN HET OUD E ROME

CO a

185

71 L C

•
•
•

plllill
0
Of
^

"'AIL

•

•

COQTI l

•

••••

tol

^

•

0

IN.GRESS0

SECONDARiO

SEC ONDAR/O

4

I

•

•

00

/NGRESSO

plum
^Iilllll

_.... s

,.

EI

0
0

V

IN4 Q4, SSO
PQtNCIP

41 o0

Fipuur 2
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OSTIA, CASA

DEI TRICLINI (119 na C.); RECONSTRUCTIE,
(naar Calza op.cit.)

VAN DE CORTILE
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Figuur 4
(omstreeks 1500)
FLORENCE, PALAZZO STROZZI
(naar Evers, De architectuur in haar hoofdtiidoerken 11)

Paul Claudel over .China
door TH. H. SCHLICHTING

C

LAUDEL was een zeer nauwgezet consulair ambtenaar, daarna
een succesvol diplomaat: men mag dus veronderstellen, dat hij
zakelijk denken kan. Tevens heeft hij, getuige zijn werken, een grote
kracht van verbeelding en invoeling; ten derde heeft hij een grote
ervaring van Chinese mensen en dingen.
Om een boek te schrijven over welbekende dingen, zijn kennis en
ervaring genoeg; om een boek te schrijven over vreemde dingen de
Chinese wereld is voor de buitenstaander vreemd en moeilijk te begrijpen — is ook verbeeldingskracht en invoeling nodig.
Claudel is dus gequalificeerd om een goed boek over China te
schrijven; hij heeft zulk een boek geschreven omstreeks 1920, op het
einde van zijn oosters verblijf; dit boek is kort geleden uitgegeven,
mede op aandrang van Philippe Bethelot, de jarenlange leider van
Frankrijks buitenlandse politiek; het heet „Sous le signe du dragon"
(Ed. Le choix)
* **
China is lange tijd, relatief gesproken, een zeer afgesloten land
geweest; dit werd mogelijk gemaakt door de aard van zijn grenzen
hoge bergen, zeeën en woestijnen —, verder door de economische
autarkie, die ook thans nog vrij volledig is, want het buitenlands
handelsverkeer is, gemeten aan de grootte der bevolking, gering; ten
slotte — en dit is misschien het voornaamste --- door de eentonigheid
en stilstand van intellect en gemoed, die daar altijd als de hoogste
wijsheid werd verkondigd. Weliswaar is het gehele Oosten traag en
vaak zelfs stilstaand, en het vertoont niets van de dynamiek van het
Westen; Christopher Dawson heeft in zijn „Religion and Progress"
duidelijk bewezen, dat vooruitgang een afgeleid en geseculariseerd
christelijk begrip is, maar in China is deze stilstand en monotonie
bijzonder duidelijk gemarkeerd; de leer van de middenweg, door de
Confucianen, vooral door de volgelingen van Tchou-hi verkondigd,
leidt tot afplatting van de gemoedsbewegingen en stagnatie van het
verstand; het niets-doende „bestuur" verwekt niet alleen geen vooruitgang, maar werkt deze bewust tegen — het bestuur is parasitisch, zegt
Claudel en de weg ligt niet open voor de talenten; bovendien werd
door het systeem der examens, dat in 1912 werd afgeschaft, de geest
gericht op het oude, en op de ijdelheid van het vergaderen van kennis,
.---
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niet op het begrijpen en niet op de activiteit. Lao-Tse, die volgens
Claudel de Chinese geest het best begrepen heeft, zeide, dat de onderdanen „de buik vol en het hoofd leeg" moeten hebben; dat zijn de
waarborgen voor orde en nog meer voor rust. Een intelligentsia in
Westerse zin bestond dus niet. De nieuwere intelligentsia heeft dan
ook nog zeer weinig houvast; zij wordt niet, zoals in het Westen, tot
bezinning gebracht door de godsdienstige, conservatieve en constructieve ontwikkelden.
Nog andere factoren versterken de stilstand; vooral de gehechtheid
aan de familie of de clan, de vereniging en de Naamloze Vennootschap
( Kong-Sie) ; het individualisme was tot voor korte tijd onbekend; elke
Chinees is een vertegenwoordiger van de familie of Kong-Sie, hetgeen
wel bekend is aan de Nederlanders, die zaken deden met Chinezen in
Indonesië.
Dit rustende en monotone China is in de laatste dertig jaar ruw
opengeworpen door de buitenlandse mogendheden, vooral door Rusland en Japan; wat de Westerse mogendheden vóór die tijd in China
gedaan hadden, drong niet door.
Zelfs werden zij weer verdrongen uit de meeste kleine verdragshavens, waar zij het recht van extraterritorialiteit hadden, en zij zijn
alleen in de grootste gebleven, en ook daar waren zij door een dichte
wal van Chineezen omgeven. In de regel deden zij zaken door middel
van Chinese tussenpersonen, en hadden slechts met dezen contact.
De afgeslotenheid en de innerlijke oorzaak daarvan, de zelf genoegzaamheid zijn zo sterk, dat vroeger de Mongoolse en de Mandsjouren
invasie geheel zijn geabsorbeerd, terwijl de overwinnaars de rol van
parasieten speelden, maar op de eigenlijke samenleving geen invloed
hadden.
De Japanse immigratie naar Mandsjourije is daarop doodgelopen en
mislukt. Het is dan ook in het geheel niet stoutmoedig te veronderstellen, dat ook de laatste Communistisch-Russische invasie zo geab
sorbeerd zal worden, en de eigenlijke samenleving niet zal veranderen.
Daar komt bij, dat de oproeren zich in China ongelooflijk snel verbreiden, omdat zij zich als het ware in het vacuum verspreiden, want
de Chinezen missen militaire eigenschappen, bekijken elk bestuur als
parasitair, proberen zich er buiten te houden, en gaan hun gang.
Zo ging het met de Boxer opstand, met de Taiping opstand (plus
minus 50 millioen slachtoffers) , maar zij waren uitermate snel onderdrukt of verliepen snel, zoals men het noemen wil.
Het gebrek aan militaire geest is zeer uitgesproken; of het aangeboren is moet ernstig betwijfeld worden; in elk geval is het minste ns
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Het is zeer interessant, zegt Claudel, in China levend te vinden wat
wij als antiek heidendom nog slechts uit de traditie kennen, met zijn
massa van goden, huisgoden, genii en toverij. Dit verward geheel van
religieuze voorstellingen, zegt hij, vervult bij hen ongeveer de rol, die
bij ons door de wetenschap gespeeld wordt; het geeft een sfeer van
bekendheid en huiselijkheid; zonder iets dergelijks zou de mens zich
een vreemde voelen op de wereld.
Wel zijn er enkele centrale ideeën in het Chinese denken: de voornaamste is misschien die van rust. Deze rust bereikt de Taoist door zijn
opgaan in het Al-ene, de Confuciaan door de geregeldheid der onderlinge menselijke verhoudingen, het bestuur door niets te doen, de
natuurfilosoof, die toch rekenschap moet geven van de veranderingen,
door de leer van de eeuwige wederkeer, en de wisseling van toename
en afname, Yin en Yang, de Bouddhist eindelijk boven alle anderen
verheven, door de voorstelling van de eeuwige gelukzaligheid.
Maar ook in dit laatste ontbreekt het christelijk individualisme, want
de gebeden en boetedoeningen bevrijden, naar Claudel zegt, niet van
de zonde, maar van de straf; en die straf is in het strenger Bouddhisme, een kosmische regulatie, terwijl zonde een zuiver persoonlijke
schuld is.
Een voor de Europeaan moeilijk te begrijpen ding is het Chinese, en
in het algemeen het heidense, eergevoel. Wij zien daardoor wel eens
wat te hoog op tegen de heidense beschaving. Bij ons hebben eer en
hoogmoed niet veel met elkaar te maken; iemand die zijn beginsel en
zijn geweten trouw blijft, geldt als een man van eer; maar bij de Chinees is het oneervol, als het volume van de persoonlijkheid wordt verminderd. Alles wat de Chinees heeft, zijn bezittingen, waardigheden,
decoraties en kunde wordt in het fonds van zijn persoonlijkheid opgenomen, en vermeerdert daarvan het volume, terwijl het bij ons, en in de
laatste eeuw zeer sterk bij de Engelsman, gewaardeerd wordt, wanneer
men zijn persoonlijkheid volkomen los daarvan weet te houden; hij, die
daarin slaagt, geldt als gentleman.
De Christen neemt aan, dat de waarde van elk afzonderlijk mens
eigenlijk alleen aan God bekend is, dat de mens als hoogste (of liever
als laatste) criterium van zijn daden de stem van zijn geweten erkent,
dat de achting van de mensen wisselvallig en onbetrouwbaar is, dat
eer en roem gevaarlijk zijn voor de zelf bezinning (dit wordt ook door
de heidenen erkend) en ook tot zonde kunnen leiden; van dit alles is
ook veel blijven bestaan bij mensen die zich nauwelijks meer Christen
noemen, en daarom is ons eerbegrip anders dan bij de heidenen; daar
heet dit „het gezicht", en als iemand moet blozen, of beschaamd staan,
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dan heeft hij zijn gezicht verloren, en dat is onvergeeflijk; daarom
wordt bij onderhandelingen en zelfs bij gerechtelijke uitspraken een
achterdeurtje opengelaten, waardoor hij, die geen gelijk krijgt, toch
met eer kan vertrekken, terwijl men het hier kinderachtig vindt, als
iemand geen ongelijk wil bekennen en verlies nemen. Men zou dus
mogen zeggen, dat iemand die wegens een ondergane of gevreesde
vernedering zelfmoord pleegt, phenomenaal een heiden is.

***
Zeer belangrijk in het boek van Claudel zijn de hoofdstukken over
het bestuur, en vooral die over de handel en de staatsinkomsten en de
economie, omdat men daaruit leren kan, wat ginds noodzakelijk en
mogelijk is. Deze hoofdstukken zijn met grote kennis van zaken geschreven, zonder te veel statistieken en technische détails, zodat ze
zich gemakkelijk laten lezen.
Trouwens, het gehele boek is in een eenvoudige stijl geschreven,
zoals men van Claudel niet gewend is, zodat het een aparte plaats
onder zijn werken inneemt. Het is ook met een zekere warmte geschreven, maar natuurlijk niet met de apostolische gloed van Pater
Lebbe of met de serene kalmte van Dom Lou; het is een werk van een
diplomaat met zeer diep inzicht in de menselijke natuur; in vergelijking
met andere werken over China zeer knap en zelfs geniaal.
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politiek der geallieerden ten opzichte van de
DE
b
kan men allesbehalve doortastend noemen. Toen de ontmanteling van de Hermann-Góringwerke aanleiding gaf tot relletjes werd
West-Duitse Repu-

liek

de afbraak in nadere overweging genomen. Het zou logisch zijn door
een herbewapening van West-Duitsland toe te staan, dit land in te
schakelen in de verdediging van West-Europa. Churchill wees in het
Lagerhuis op de indrukwekkende massa van de legers van de Sovjetunie en haar bondgenoten in Oost-Europa, die „als een reusachtige
wolk de horizon van het Duitse volk verduistert". De Europese grenzen kunnen niet op afdoende wijze worden verdedigd, indien WestDuitsland wordt uitgesloten zijn aandeel aan deze verdediging bij te
dragen. Ook Adenauer heeft zich uitgesproken voor een versterking
van Europa tegen een mogelijke Russische aanval. Hij vond het niet
waarschijnlijk, dat Amerika voor de bevrijding van Europa zou vechten, indien dit eenmaal door de Sovjet-unie bezet zou zijn. Dat de
Kanselier tevens op andere voordelen voor zijn Republiek uit is, kan
een kind begrijpen. Hij heeft er, gerugsteund door alle partijen en niet
het minst door zijn vijand, de socialist Schumacher, alles op gezet om
de overeenkomst tussen Frankrijk en het Saargebied ongedaan te
maken. Deze overeenkomst zal 50 jaar duren, indien bij het vredesverdrag de Saar de mijnen, thans door de Franse regering als eigendom
van dit gebied erkend, onder voorwaarde, dat zij door Frankrijk geëxploiteerd worden, zal behouden. Tegen dit accoord, waarin Bonn de
eerste stap ziet tot annexatie van het gehele Saargebied bij Frankrijk,
heeft Adenauer een beroep op Londen en Washington gedaan. Doch
zonder succes. Op een hem gestelde vraag antwoordde hij: „Het is
duidelijk dat we iets zullen doen, doch we moeten ons er nog op
bezinnen wat we zullen doen". Na enkele dagen van bezinning stelde
de West-Duitse federale regering voor, dat een internationaal gezagsorgaan, overeenkomend met dat van het Roergebied, zou worden
opgericht en dat desnoods een plebisciet de zaak definitief zou beslissen. Deze gedachte vermocht niet enige gunstige reactie uit te lokken.
Plotseling kwam Adenauer, die eerst gedreigd had, dat de medewerking aan de Europese eenheid van Straatsburg, gevaar kon lopen, met
een verbazingwekkend voorstel, dat herinnerde aan hetgeen Churchill
in de wanhopige dagen van juni 1940 aan Frankrijk had voorgelegd.
In een interview opperde de kanselier de gedachte van een volledige
Unie tussen beide landen met een gemeenschappelijk parlement. Het
aantal vertegenwoordigers in dat gemeenschappelijk parlement zou,
ofschoon Duitsland 25 millioen inwoners méér heeft dan Frankrijk,
voor elk land gelijk zijn. De overige West-Europese landen zouden
zich zonder bezwaar bij deze Unie kunnen aansluiten en zo zou
Straatsburg zijn einddoel kunnen bereiken. Het voorstel moest tevens
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als bewijs gelden voor de vastberadenheid der toenaderingspolitiek van
Duitse zijde.
Het duurde enige tijd voor Europa van dit verrassend idee was
bekomen. Langzamerhand kwamen de tongen los en in de betrokken
landen en' ook elders gingen stemmen op om althans de mogelijkheid
van dit initiatief te aanvaarden. Van niet gering belang was het oordeel door Generaal de Gaulle uitgesproken: „Ik heb in hetgeen deze
goede Duitser zegt een soort echo van de noodkreet van Europa
gehoord. Van de toekomst der Frans-Duitse betrekkingen hangt het
lot van Europa af. Ten opzichte van het Frans-Duitse probleem, dat ik
van kapitale betekenis voor Europa acht, kan de Saarkwestie geen
formidabele waarborg, echter wel zeer nuttig zijn. Als we niet meer
tegenover Duitsland komen te staan, bestaat er geen Saarkwestie". De
Gaulle bracht verder in herinnering, dat Attila door de verenigde
legers van Franken, Romeinen en Germanen was teruggedreven en
deze eenheid wordt door de sovjet-bedreiging nog dringender gemaakt.
Bemoedigd door deze taal reageerde Adenauer met de woorden, dat
een Unie automatisch het Saarprobleem zou oplossen. Hij was bereid
om, zonder vooraf enige voorwaarde te stellen, rechtstreeks met de
Franse ministers over de verwezenlijking van zulk een Unie te beraadslagen.
Zit in deze toenadering tussen voornoemde Europese landen enig
perspectief, een verbetering der betrekkingen tussen de U.S. en de
U.S.S.R. is alleen mogelijk, als de Sovjet zich zelf niet meer zou zijn.
Dat Stalin voor een deel zijn werk op de schouders van Molotof heeft
afgewenteld, zal in de politiek van Moskou geen wijziging brengen.
Dat er Amerikanen zijn, als MacMahon, die menen, dat een ontmoeting te Moskou van Truman en Stalin uitkomst zou brengen of wat een
nog grotere naïeveling voorgesteld heeft nl. een telefoongesprek tussen
beide leiders, bewijst hoe weinig zelfs de kopstukken van de Amerikaanse senaat feeling hebben voor internationale problemen. In hoeverre Moskou zijn voelhorens uitgestoken heeft om tot een papieren
vergelijk met de V. St. te komen, han de buitenwereld niet beoordelen.
Maar Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken, die de bekwaamheid zijner onmiddellijke voorgangers zonder
twijfel overtreft, heeft te Berkeley (in Californië) de voorwaarden
blootgelegd, die vervuld moeten zijn, alvorens van ernstige onderhandelingen sprake kan zijn. Het waren er zeven. Kort samengevat komen
zij hierop neer: Het Kremlin moet mede vrede sluiten met Duitsland,
Japan en Oostenrijk; het moet door de UNO-commissie de spanningen
in Noord-Korea laten afnemen; het moet de Japanse krijgsgevangenen
eindelijk laten repatriëren; het moet zich onthouden van inmenging in
de pas onafhankelijk geworden landen in Azië; het moet zijn strijdkrachten terugtrekken uit de satellietstaten in Europa; het moet er mee
ophouden de vijfde colonnes in de verschillende landen te steunen.
Tenslotte moet Moskou niet langer het Russische volk een verdraaid
beeld voorstellen van de wereld buiten haar grenzen. Acheson achtte
het weinig waarschijnlijk, dat Rusland deze omzwaai zou maken, tenzij
het hiertoe gedwongen zou worden door de toenemende kracht van het
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westen. Daaronder verstond hij het scheppen van die economische,
politieke, maatschappelijke en psychologische toestanden, welke vertrouwen geven in de democratische levenstrant.
Acheson liet onaangeroerd wat er in de satellietlanden aan onrecht
gebeurt. In Polen viel het besluit, dat alle grondbezit van de katholieke
Kerk, groter dan 125 ha, geseculariseerd wordt. Uit de baten daarvan
zullen uitkeringen geschieden o.a. aan „verdienstelijke priesters". In
Hongarije werden de Amerikanen Vogeler en de Engelsman Sanders,
beschuldigd van spionnage, verraad en sabotage, veroordeeld. Hetzelfde lot onderging in Praag de Nederlander, J. A. Louwers, die, na
„bekentenis", 15 jaar dwangarbeid kreeg. Bovendien werden drie
andere Nederlanders, aan het gezantschap verbonden, de heren van
der Gaag, kolonel Hasselman en de kanselier, Th. Lochmann uitgewezen. Op het protest van de Nederlandse regering werd geen acht
geslagen.
Feller nog van karakter is de vervolging van de katholieke Kerk.
Haar hiërarchie kan en wil niet erkennen, dat de staat het recht zou
hebben de priesters te benoemen. Niettegenstaande alle bedreigingen
van Cepicka, hoofd van het zg. „bureau voor kerkelijke zaken", handhaaft het episcopaat onwrikbaar dit standpunt. „Zij zullen", aldus de
uitgewezen vertegenwoordiger van de H. Stoel, Mgr. de Liva, „het
martelaarschap verkiezen boven het toegeven aan de onrechtvaardige
eisen van de regering". Meer dan 300 priesters, getrouw aan hun
leiders, bevinden zich in gevangenschap.
Pijnlijk steekt daarbij af de houding van niet-katholieke kerkelijke
leiders, die ten overstaan van de premier Zapotocky, de eed van trouw,
door de zg. kerkwet vereist, hebben afgelegd. Nochtans is de Tsjechoslowaakse regering, van Marxistisch standpunt bezien, niet geheel vrij
van westerse vlekken. Want de minister van buitenlandse zaken, Clementis, geprest om zijn ontslag te vragen, heeft dit , verzoek" zonder
talmen ingewilligd gekregen. Sommigen verwachten, dat Gottwald zelf
ook spoedig aan de beurt zal zijn. Waar de communisten het heft niet
in handen hebben, zaaien zij, liefst als „vredesapostelen", onrust en
verwarring. Onder voorwendsel, dat de aanvoer van Amerikaans
wapentuig, ter verdediging tegen een agressie van de Sovjet, een
imperialistische overval bedoelt op het pacifieke Moskou, hitsten zij,
waar zij konden, de arbeiders op tot staking, met name in Frankrijk.
Dit valt hun des te makkelijker, omdat, ook volgens een verklaring van
het Franse episcopaat, de lonen te laag zijn. Minister-president Bidault
heeft dan ook in een radio-rede aangekondigd, dat de loonsverhoudingen verbeterd zouden worden. Tegelijkertijd kwam hij in het parlement
met een anti-sabotagewet, waartegen de communisten zich met hand
en tand hebben verzet. Hun obstructie beperkte zich niet tot het houden
van eindeloze redevoeringen, maar, het wachtwoord van Moskou
opvolgend, maakten zij tot tweemaal toe, evenals in Italië en zelfs in
onze eigen Tweede Kamer, de Wetgevende Kamer tot een slagveld.
Daarbij uit het oog verliezend, dat zij, als „vredesapostelen", een voorbeeld dienden te geven. De tweede maal ging het er zo heftig toe, dat
de voorzitter zich genoodzaakt zag 80 man van de republikeinse garde
,
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worden gescheurd. De linkerhelf t werd voor de helft der nominale
waarde tijdelijk wettig betaalmiddel en de rechterhelft geeft eveneens
voor de helft recht op een 3% obligatie. De opheffing der deelstaten
blijft het voornaamste doel van D j ocj a, ofschoon in Oost-Indonesië de
gewilligheid zich naar deze eis te voegen niet bijster groot is. Met
behulp echter van demonstraties en bedreigingen verliezen de federalisten terrein en de tijd zal niet verre zijn, dat het „Sarikat aanhangsel
van de R.I. zal verdwijnen.
Einde Maart kwam de eerste Unie-conferentie bijeen, waarheen de
ministers Lieftinck en Maarseveen als vertegenwoordigers der Nederlandse regering zich hebben begeven. Tegen alle verwachting in, zal de
kwestie Nieuw-Guinea niet onmiddellijk beslist worden, maar is commissoriaal gemaakt. Tijdig heeft de R.I.S. met het buitenland diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Bij het Vaticaan is geaccrediteerd
Sukardjo Wirjo Pranoto en te Djakarta is tot internuntius benoemd
Mgr G. de Jonghe die als apostolisch Delegaat er reeds eerder is
opgetreden.
K. J. D.
1-4-1950
BELGIE

De week die aan de Volksraadpleging is voorafgegaan verliep gunstig
voor Z. M. de Koning. Op de 3e Maart sprak de heer Van Cauwelaert, Minister van State en Voorzitter van de Tweede Kamer, voor het
N.I.R. een rede uit, die op de aarzelenden een grote indruk maakte.
Het doel en de toedracht van de Volksraadpleging bepaalde hij als
volgt: „De volksraadpleging is niet een geheim volksgerecht. Zij heeft
niet te beslissen over de vraag of de Koning zijn recht op de troon
heeft behouden. Zij is geen plebisciet. Het doel van de volksraadpleging is alleen de Koning en het Parlement zo duidelijk mogelijk voor te
lichten over de zienswijze van de bevolking betreffende de wenselijkheid van de terugkeer van de Koning op zijn troon, en deze zienswijze
moet worden bepaald door ons verlangen om onze grondwettelijke
beginselen en instellingen te handhaven, de onaantastbaarheid van de
troon te verzekeren en een rechtvaardigheid te beoefenen, die we ook
tegenover de Koning verschuldigd zijn". Op de 8ste Maart overhandigde de heer J. Pirenne, secretaris der Konings, op een speciaal tot dat
doel belegde persconferentie, aan de journalisten een zorgvuldig en
behendig uitgewerkte pleitnota, samen met de uitgave van de documenten ter staving. Uitermate verrast, beschikten de heren Spaak en
Pierlot niet meer over de nodige tijd, om hun wederantwoord voor te
bereiden; noch de radiorede van de eerste, noch het perscommuniqué
van de tweede waren ad rem. Bovendien was het de heer Van der
Straeten-Waillet, voorzitter van de C.V.P., die de gelegenheid kreeg
op de 11 de Maart een streep onder de polemiek te trekken; in een
laatste radioboodschap bevestigde hij: „dat men de monarchie niet
trouw kan blijven, als men de Koning ontrouw wordt".
Doorslaggevend was vooral de aankomst van H.K.H. Prinses Josephine-Charlotte, die in België haar kiesplicht kwam vervullen. Het
bezoek dat ze op de 1l de Maart aan het graf van haar moeder bracht,
was een stilzwijgend doch niettemin duidelijk protest tegen de onf ij ne
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handelwijze van degenen, die de nagedachtenis van Koningin Astrid
tegen de getrouwheid aan Z. M. Leopold III poogden uit te spelen.
Voor degenen die het hoofd koel hadden weten te houden in de
strijd, was de uitslag van de Volksraadpleging geen verrassing: de
Koning behaalde een indrukwekkende meerderheid in de provinciën,
zowel Waalse als Vlaamse, waar de Christelijke syndicaten een grote
aanhang hebben; in de overige provinciën, waar de rode syndicaten
een overwegende invloed uitoefenen, sprak zich slechts een (vrij aanzienlijke ) minderheid voor de Koning uit. Brussel is een speciaal geval:
hier dient vnl. rekening gehouden met de uitstraling van de Vrije
Universiteit — groot hoofdkwartier van de vrijmetselarij en uitgangspunt, reeds onder de bezetting, van de campagne tegen de Koning ---•
en met de geniepige propaganda van de zgn. neutrale krant „Le Soir".
Dank zij de kinderrijke provinciën, behaalde Z. M. Leopold III 57,68%
der geldig uitgebrachte stemmen, d.i. 2.931.735 stemmen op 4.932.045,
waarvan minstens 750.000 van niet-C.V.P.-kiezers, hetgeen zeer belangrijk is: voortaan zal het immers onmogelijk zijn nog te goeder
trouw te beweren, dat Z. M. Leopold HI de koning is van de C.V.P.
alleen. Van de uitgebrachte commentaren lijkt ons die van de heer Leo
Delwaide, C.V.P.-kamerlid voor Antwerpen, althans voor onze lezers,
de interessantste. Hetgeen hem het meest heeft getroffen, is „de duidelijke toetreding van de Vlaamse massa's tot de Belgische gedachte, in
de persoon van de Koning belichaamd .... Er is dus een duidelijke
evolutie in de nationale richting, en ik wil degenen op hun hoede stellen, die geneigd zouden zijn er geen rekening mede te houden, en die
deze verheven vaderlandse gevoelens op een onbehendige manier zou'den willen kwetsen" (La Métropole van de 13 III 1950) .
Al is de verslagenheid bij de Socialisten merkbaar, toch weigeren ze
halsstarrig zich bij de uitspraak van de onbetwistbare meerderheid neer
te leggen. De Liberalen, die blijkbaar niet beseffen (willen) , dat aldus,
behalve aan de grondvesten van de dynastie en de monarchie, thans
bovendien nog aan die van de parlementaire democratie wordt geschud, aarzelen tussen het verhoren van de wens hunner kiezers en het
gehoorzamen aan de bevelen der Vrijmetselarij. Daarentegen spreken
zich de C.V.P.-groepen van Kamer en Senaat krachtdadig uit voor de
bijeenroeping van de nationale vergadering en de toepassing van de
wet van 19 Juli 1945. De heer Eyskens was intussen reeds naar Pregny
vertrokken, waar weldra de voorzitters van Kamer en Senaat, alsook
vier Liberale ministers (Liebaert, Rey, Motz en Hoste) , ontboden
worden. Op de 16de Maart leest de Koning, in aanwezigheid van de
leer Eyskens, eerste minister, een verklaring voor aan de voorzitters
van de beide kamers: „ .... De volkswil is duidelijk tot uiting gekomen.
In deze omstandigheden kan ik niet anders tenzij ter beschikking van
de natie blijven (....). Het behoort aan het Parlement de politieke
verantwoordelijkheden op zich te nemen. Als orgaan van de nationale
souvereiniteit heeft het tot plicht — op grond van de bevoegdheid
welke het door de wet van 19 Juli 1945 werd verleend --- zonder verder
uitstel de huidige crisis op te lossen".
Bij zijn aankomst te Brussel twee dagen later, laat de heer Eyskens

200

POLITIEK OVERZICHT
POLITIEK

zich,
aanwezigheid van de
de pers,
pers, de
de ongelukkige
ongelukkige woorden
woorden ontvallen,
ontvallen,
zich, in aanwezigheid
dat de nationale
nationale vergadering
vergadering dient
dient bijeen
bijeen geroepen,
geroepen, maar
maar dat hiertoe
hiertoe
een regering
regering nodig is.
is. Gretig
Gretig werd
werd die
die„maar"
"maar" opgevangen
opgevangen door
door de
de
Liberale
18de Maart
Maart uit
uit de
deregering
regering
Liberale ministers,
ministers, die
die beslisten
beslisten zich
zich op de 18de
terug te
trekken. Welnu,
het is
is zeer
zeer tetebetwijfelen,
betwijfelen, of
ofdedeLiberale
Liberale
terug
te trekken.
Welnu, het
ministers
ten uitvoer
uitvoer zouden
zouden gebracht
gebrachthebben,
hebben,indien
indienzij
zij
ministers hun
hun beslissing ten
niettegenstaande hun
hun
hadden geloofd dat de heer Eyskens besloten was, niettegenstaande
gebeurlijk heengaan,
houden, om de
de wet
wet van
van
gebeurlijk
heengaan,de
de regering
regering in
in stand
stand te houden,
19 Juli
Juli 1945
1945 toe te
te passen.
passen. De
Depremier
premier was
wasininzijn
zijnbewegingsvrijheid
bewegingsvrijheid
dienaangaande geenszins
geenszins door
door de
de regeringsverklaring
regeringsverklaring van
van 16
16 Augustus
Augustus
1949 gehinderd:
gehinderd: niets was voorzien voor
voor gebeurtenissen
gebeurtenissen die
die zich
zich na een
eventuele goedkeuring
goedkeuring van
wetsvoorstel in
in verband
verband met
met de
de volksvolks~
van een wetsvoorstel
raadpleging
voordoen; dit
blijkt overigens
overigens duidelijk
duidelijk uit het
het
raadpleging zouden
zouden voordoen;
dit blijkt
communiqué
18de Maart,
Maart, na
na afloop
afloop van
vande
dekabinetsraad,
kabinetsraad,
communiquédat
datop
op de
de 18de
heer P. W.
W. Segers
Segersaan
aande
depers
perswerd
werdmedegedeeld:
medegedeeld: „Daar
"Daar de
de
door
door de
de heer
regering
is kunnen
kunnen warden
worden over
over de
de bijeenroeping
bijeenroeping van de
de
regering het
het niet eens is
dit punt
puntniet
nietinindede
regeringsverklaring
voorkomt, heeft de
Kamers en dit
regeringsverklaring
voorkomt,
Eerste~minister
Prins~Regent 'het
'het ontslag
ontslag van
vande
deregering
regering
Eerste-minister besloten
besloten de Prins-Regent
aan
een beslister
beslister optreden
optreden had
had de
de heer
heer Eyskens
Eyskens zich
zich
aan te bieden". Voor een
overigens
overigens op een
een voorgaand
voorgaand geval
geval kunnen
kunnen beroepen:
beroepen: in
in Juli
Juli 1945
1945 had
had
het heengaan
het
heengaan van de
de Katholieke
Katholieke ministers
ministers de heer
heer Van
Van Acker
Acker niet
niet
gehalveerde ploeg
blijven, om
om de wet
wet te
telaten
laten
belet,
met een gehalveerde
belet, met
ploeg aan
aan te blijven,
goedkeuren
toepassing dient
dientgemaakt.
gemaakt.
goedkeuren waarvan thans toepassing
La
chance n'a
qu'un cheveu
Sindsdien werd
werdgeen
geenvertegenvertegen~
La chance
n'a qu'un
cheveu....
.... Sindsdien
woordiger
door Mgr de Prins-Regent
Prins~Regent in de gelegele~
woordiger meer
meervan
vande
de C.V.P.
C.V.P. door
genheid
een nieuwe
nieuwe regering
regering te
tevormen.
vormen. Inderdaad
Inderdaad kreeg
kreeg op
op
genheid gesteld een
19 Maart de heer
heer Eyskens
Eyskens slechts
slechtseen
eenopdracht
opdrachtvan
van„informateur".
"informateur". Op
de 21 ste Maart dacht hij wel tot formateur gepromoveerd te zullende21stMarchijwelotfmaurgpvedtzln
hij in
C.V.P .~groepvan
vande
de
blijkt uit
verklaring die hij
worden, zoals blijkt
uit de verklaring
in de C.V.P.-groep
Tweede Kamer
Kamer aflegde,
hij ten
laatste de volgende dag
dag een
een regerege~
aflegde, dat
dat hij
ten laatste
ring —
- desnoods een
een C.V.P.-regering
c.V.P.~regering—
- zou
zougevormd
gevormdhebben;
hebben;doch
dochop
op
Maart werd
werd zijn
zijn. taak
taak door
door Graaf
Graaf Carton
Carton de
de Wiart
Wiartovergenomen.
overgenomen.
23 Maart
Men
vraagt zich
zich af,
af, wie
wiedeze
dez~politieke
politiekeveteraan
veteraan op
opde
dezonderlinge
zonderlinge
Men vraagt
gedachte heeft
heeft gebracht,
gebracht, de
de Ministers
Ministers van
vanState
Statebijeen
bijeenteteroepen,
roepen, buiten
buiten
de Kroonraad,
Kroonraad, wel
Koninklijk Paleis,
onder het
het voorvoor~
wel in het Koninklijk
Paleis, doch niet onder
zitterschap van
Staatshoofd. Welk
Welk nut
nutkon
konzulk
zulkeen
eenzonderlinge
zonderlinge
zitterschap
van het Staatshoofd.
anti~koningsgezinden op
op 28
28 telt?
telt?
hebben, die bovendien 18 anti-koningsgezinden
vergadering hebben,
Ze mag
mag niet
niet beslissen,
beslissen, wel
welraad
raadgeven;
geven;maar
maarbij
bij voorbaat
voorbaat werd
werd beslobeslo~
Ze
dat haar
haar raadgevingen
raadgevingen geheim
geheim zouden gehouden worden!
worden! Na die
die
ten, dat
op de
de 24ste
24steMaart
Maartook
ookde
deopdracht
opdracht
prachtige slag
water, was op
prachtige
slag in
in het water,
van de heer
heer Carton
Carton de Wiart
Wiartbeëindigd.
beëindigd.
Op 25 Maart
Maart wordt
wordt de
de C.V.P.,
C.V.P.,die
diereeds
reedsmeermalen
meermalenblijk
blijk van
vanmismis~
noegen en ongeduld
ongeduld had
had gegeven,
gegeven, over
over de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
decrisis
crisis
noegen
heer Eyskens
Eyskens telefoneert
telefoneert naar
naar het
het Paleis
Paleisom
omzich,
zich,
bepaald
bepaald ongerust.
ongerust. De heer
beschikking te stellen;
stellen; hij
hij krijgt
krijgt geen
geenantant~
ditmaal
formateur, ter
ditmaal als
als formateur,
ter beschikking
woord,
evenmin trouwens
Baron Vander
Van der Straeten
Straeten Waillet,
Waillet, die
die
woord, evenmin
trouwens als
als Baron
te worden.
worden. In
In
eveneens heeft aangedrongen,
aangedrongen, om
om in audiëntie ontvangen te
de late avond
avond zullen
zullen ze
ze allebei
allebei vernemen,
vernemen,· dat
dat de
de liberaal
liberaal Devèze
Devèze met
met
de
vorming van
regering was belast.
belast. Vanwege
Vanwege het
het Staatshoofd
Staatshoofd
de vorming
van een regering
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in elk
elk geval
geval een
een onvoorzichtigheid;
onvoorzichtigheid; het was gewis
gewis geen
geenstaatsstaats~
was dit in
greep,
tegenstelling met
met de
debewering
beweringvan
vandedeknorrige
knorrige„Libre
"LibreBelgi-Belgi~
greep, in tegenstelling
que"
Maart, doch
doch ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een inbreuk
inbreuk op de
de gevesgeve~
que" van
van de 26ste Maart,
traditie: de grote partijen
partijen worden
voorbij gezien
een lid
lid
tigde traditie:
worden voorbij
gezien om aan een
van de minst
minst beduidende
beduidende de vorming
vorming ener regering
regering op te
te dragen.
dragen. Het
Het
was een
een dubbele
dubbele onvoorzichtigheid,
onvoorzichtigheid, zich in de huidige
huidige kiese
kiese toestand
toestand te
te
wenden tot de
de heer
heer Devèze
Devèze die,
die,zoals
zoalsweldra
weldraopnieuw
opnieuw blijken
blijken zou,
zou,
wenden
"folIe
werd bijgenaamd.
bijgenaamd. Door
Door
niet zonder reden „f
olle avoine"
avoine" (wind~haver)
(wind-haver) werd
lichtvaardige
door een
een dubbelzinnig
dubbelzinnig opop~
lichtvaardige verklaringen
verklaringenaan
aan de
de pers
pers en door
treden,
de heer
heer Devèze
Devèze alaldadelijk
dadelijk twijfel
twijfel ontstaan
ontstaan omtrent
omtrent de
de
treden, deed
deed de
onpartijdigheid
Prins~Regent; op
op de
depersconferentie
persconferentievan
van
onpartijdigheidvan
van Mgr
Mgr de Prins-Regent;
de 27ste
27ste Maart
Maart geeft
geeft hij
hij immers
immers te
te verstaan,
verstaan, dat
dat hij
hij een
eenontbindingsontbindingsdecreet op
op zak heeft en aldus
decreet
aldus in
in de
de gelegenheid
gelegenheid werd
werdgesteld
gesteld„met
"meteen
een
stok achter de deur"
deur" te onderhandelen;
onderhandelen; hij
hij zal zich
zich inspannen,
inspannen, zo
zo ververklaart hij,
"een regering
regering zou
zou worden
worden gevormd
gevormd die
die niet
niet neutraal
neutraal
klaart
hij, opdat
opdat „een
is,
die de
de debatten
debatten van
van de
denationale
nationale vergadering
vergadering kan
kan leiden
leiden en
en desdes~
is, die
vertrouwenskwestie kan
kan stellen. Het
Het isis naar
naar de
devorming
vorming van
van
noods de vertrouwenskwestie
zulk
regering, dat
dat ik
ik met
metalle
alletetemijner
mijnerbeschikking
beschikking staande
staandemidmid~
zulk een regering,
delen
streven. Zo
Zo ik
ik daarin
daarin niet
niet slaag,
slaag, zal
zal ik
ik de
deministers,
ministers, die
die mij
mij
delen zal streven.
hun
medewerking zullen
toezeggen, verzoeken
verzoeken met
met mij
mij een
een ontbinontbinhun medewerking
zullen toezeggen,
dingsbesluit
te laten
laten beslechbeslech~
dingsbesluit te
te ondertekenen,
ondertekenen, om
om de
de natie
natie het geschil te
ten".
reactie van
heftig, dat zelfs een
een deel
deel van
van de
de
ten". De reactie
van de
de pers
pers was
was zo
zo heftig,
Liberale
gaven, en
enbovendien
bovendien
Liberale mandatarissen
mandatarissen aan
aan hun
hun misnoegen uiting gaven,
dUidelijk
zij bereid
bereid waren
waren aan
aan een
eeneventuele
eventueleregering
regering
duidelijk lieten
lieten horen,
horen, dat zij
C.V.P.~initiatief steun
steun te
te verlenen
verlenen in
in Kamer
Kamer en
en Senaat.
Senaat. Al
Alisiszijn
zijn
van C.V.P.-initiatief
chantagepoging
heer Devèze
Devèze zijn
zijn onderonder~
chantagepoging deerlijk
deerlijk mislukt,
mislukt, toch
toch zet
zet de heer
handelingen
hoop wellicht,
wellicht, hetzij
hetzij ten
ten minste
minste een
een deel
deelvan
van
handelingen voort,
voort, in de hoop
de C.V.P.
de
C.V.P. tot
totzijn
zijnwazig
wazig„voorstel
"voorstelvan
vannationale
nationaleeendracht"
eendracht" over
over tete
halen, hetzij
hetzij misschien
M. de
de Koning
Koning tot
tottroonsafstand-uit-ontmoetroonsafstand~uit~ontmoe~
halen,
misschien Z. M.
diging
bewegen. De
DeChristelijk-Sociale
Christelijk~Sociale groepen
groepen van
van Kamer
Kamer en
en
diging te bewegen.
Senaat zorgden
zorgden voor
voor de
deontnuchtering
ontnuchtering van
van de
deovermoedige
overmoedigeformateur.
formateur.
In
een motie
motie gedagtekend
gedagtekend 28
28Maart,
Maart,verklaarden
verklaardenzezenadrukkelijk:
nadrukkelijk:
In een
„Geen enkel
van de
de C.V.P. zal
"Geen
enkel kamerlid
kamerlid van
zal ooit
ooit deelnemen
deelnemen aan
aan een
een
regering, die niet
niet ininhaar
haarprogramma
programmade
deonmiddellijke
onmiddellijke bijeenroeping
bijeenroeping
regering,
van de verenigde kamers zal opgenomen hebben, opdat deze in staatvanderigkmszalopenhb,datezins
worde gesteld
gesteld zich
zich ongehinderd
ongehinderd uit
uit te
te spreken
spreken inzake
inzake de
detoepassing
toepassing
worde
wet van
van 1945
1945 en
ende
devaststelling
vaststellingvan
vanhet
heteinde
eindeder
deronmogelijkonmogelijk~
van de wet
heid te regeren".
regeren". De
De Koning
Koning van
van zijn
zijn kant
kantbeantwoordde
beantwoordde de
de brief
brief
heid
waarin
heer Devèze
Devèze verzocht
verzocht om
om ontvangen
ontvangen te
te worden,
worden, met
metverver~
waarin de heer
zijn verklaring
16de Maart
Maart aan
aan de
devoorzitters
voorzitters van
van
wijzing naar zijn
verklaring van
van de 16de
Kamer
dientengevolge weet
heer Devèze
Devèze thans
thans reeds,
reeds,
Kamer en
en Senaat;
Senaat; dientengevolge
weet de heer
dat
hij niet
niet de minste
minste kans
kans heeft
heeft op
op een
eenheruitgave
heruitgave van
vanSankt
Sankt WolfWolf~
dat hij
gang. We
Wemenen
menendan
danook
ookdat
dathij,
hij, na
nazijn
zijn terugkomst
terugkomst uit
uit Pregny,
Pregny, er
er het
het
bijltje bij
Dan komt
komt eindelijk
eindelijk de
de beurt
beurt aan
aan een
eenChristeChriste~
bijltje
bij neerleggen
neerleggen zal. Dan
lijk~Sociaal
formateur, die
de bijeenroeping
bijeenroeping van
van de
deverenigde
verenigde
lijk-Sociaal formateur,
die slechts de
kamers
zijn programma
programma zal kunnen
kunnen schrijven.
schrijven. Aldus
Aldus zal
zalniettemin,
niettemin,
kamers op zijn
na een lange
lange en
en nutteloze
nutteloze omweg,
omweg, de
de wil
wilvan
vande
demeerderheid
meerderheid van
van de
de
natie in vervulling
vervulling gaan.
gaan.
2-4-1950
2~~
1950
Th. L.
L.

Brief uit New York
De noodlottige betekenis van President
Trumans besluit van 1945 om de atoombom tegen Japan te gebruiken, begint nu
pas voor de bevolking van de Verenigde
Staten duidelijk te worden. Nadat President Truman in Januari mededeelde dat
hij van plan was de waterstof-bom te
laten vervaardigen, samen met de ontdekking ^-- twee dagen later ---- dat Dr
Claus Fuchs de diepste atoom-geheimen
aan de Russen had verraden, hing er
duidelijk iets van paniek in de lucht. Het
schijnt dat de Amerikanen nu voor het
eerst — hoewel met tegenzin ---- de onvermijdelijke verwikkelingen die atoomwapens meebrengen onder de ogen zien
alsmede de noodzaak van internationale
controle als een probleem dat onmiddellijk moet worden opgelost.
De atoom-geleerden zelf vormden vanaf het begin practisch de enige groep die
de afschuwelijke mogelijkheden van haar
ontdekkingen scheen te begrijpen. Een
kort overzicht van hun pogen om de
publieke opinie voor het grootste gedeelte voor te lichten en de uiteindelijke
mislukking van deze poging kan misschien licht werpen op de huidige situatie.
In de naherfst van 1945 kwamen
atoom-geleerden van Oak Ridge, Los
Alamos, Chicago en New York bij
elkaar tot vorming van de Federation of
American Scientists, die afgevaardigden
naar Washington zond. Vier prominente
geleerden, die weliswaar beperkt waren
in hun middelen, doch bezield met een
ernstige bedoeling en grote ijver, begonnen eerste gegevens vrij te geven aan de
pers.
Aanvankelijk hadden de geleerden de
machtige oppositie te overwinnen van
groepen als het leger, dat het terrein der
atoom-energie voor zich zelf wilde reserveren als een exclusief gebied en die met
eigen economische belangen. die de con-

treile en ontwikkeling van atoom-energie
liever van een publieke tot een private
aangelegenheid maakten.
Doordat de geleerden echter belangeloosheid, openhartigheid en eenvoud aan
de dag legden kregen zij spoedig actieve
steun in Washington zowel van de politici als van de pers. De geleerden trachtten de nadruk te leggen op hun grondgedachte dat er geen werkelijk geheim
betrokken was bij de atoom-gegevens,
dat er geen werkelijke verdediging bestond tegen de atoombom en dat de mens
een sociale en morele ontwikkeling moest
ondergaan teneinde te leren leven met de
krachten die hij ontketend heeft of anders
te gronde te gaan.
In een jaar tijd waren deze ideeën
door geschriften, films en redevoeringen
wijd en zijd bekend gemaakt. In deze tijd
ontstond de best-seller „One world or
None". Het belangrijkste werk van de
groep was misschien wel dat de McMahon Atomic Energy Act werd aangenomen, die de controle op atoom-energie
liever door het gouvernement gewaarborgd zag dan door private genoodschappen of de militaire macht.
Niettegenstaande het aanvankelijke
succes van de geleerden liepen hun pogingen langzaamaan uit op een mislukking.
De geleerden bleken de beledigingen
en laster, die in het verwarde en onstuimige openbare leven in Amerika gewoon
zijn niet te kunnen verdragen. Ze werden
het onder elkaar oneens en verschilden
van mening over de juiste methoden die
gevolgd dienden te worden, en het publiek scheen meer vertrouwen te willen
stellen in de beweringen van het leger
dat een rijke voorraad atoombommen de
beste bescherming bood voor de natie.
Generaal Leslie Groves b.v., oorspronkelijk hoofd van het Manhattan Project,
verzekerde, tegen het deskundige getui-
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genis van alle geleerden in, heel minzaam dat de Russen onmogelijk de
atoombom binnen twintig jaar konden
vervaardigen.
De gewapende macht weigerde resoluut gehoor te geven aan de besliste
verzekering der geleerden dat er geen
werkelijke verdediging, noch voor de
burgers, noch voor het leger, bestond
tegen de atoombom en het Amerikaanse
publiek, dat de voorkeur scheen te geven
aan een antwoord dat hen in staat zou
stellen om ongehinderd door te gaan met
een leven van overvloed, bleef onverschillig.
Behalve door enkele geleerden individueel is er de laatste drie jaren bijna
niets anders gedaan om de publieke belangstelling voor de problemen der
atoom-controle, levendig te houden dan
het oprichten van onderzoek- en voorlichtingscomité's in de grote centra van
de Verenigde Staten onder invloed van
David Lilienthal. Het doel van deze
comité's was de plaatselijke publieke
opinie te beïnvloeden door middel van
pers, radio en scholen. Zij hebben echter
opvallend weinig succes geboekt.
Een enquête die het laatste jaar in
bijna 500 instellingen voor hoger onderwijs in Amerika werd gehouden bracht
aan het licht dat in het merendeel der
Amerikaanse Universiteiten de natuurwetenschappelijke kanten van de atoomenergie bijna de enige belangstelling genieten, terwijl de morele en sociale aspecten hoogstens als bijzaak beschouwd
worden.
De groep die het meest geschokt is
door de morele aspecten van de problemen is nog steeds die der geleerden zelf.
Het is geen geheim dat velen van hen
ernstige gewetenswroeging hebben om
het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. Op zoek naar steun kwamen zij
terecht bij philosophen en theologen. Tot
nu toe hebben beiden een teleurstellende
stilte bewaard.
Door de mededeling, dat de Russen de
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atoombom hebben en dat zij de Amerikanen waarschijnlijk voor zijn met de
onderzoekingen op het gebied der waterstof-bom, staat het volk der Verenigde
Staten tenslotte volkomen onvoorbereid
voor de situatie, waarmee het nu geconfronteerd is.
Het lijkt of het volk een psychologische schok heeft gehad. Degenen die als
representanten van de „vrees" kunnen
beschouwd worden zijn bezig om in
naam van de nationale veiligheid maatregelen voor te stellen die een ernstige
inbreuk betekenen op de traditionele
waarborgen van de persoonlijke vrijheid
in de Amerikaanse democratie.
Zegslieden van het leger, zoals generaal Eisenhower en generaal Bradley
zeiden ons in recente speeches dat wij
geen acht moesten slaan op de voorspellingen over atoom-verwoestingen en zij
stelden ons op ons gemak met de verzekering dat zelfs als New York en een
paar andere grote steden verwoest werden wij nog ieder conflict met Rusland
konden winnen. De mannen van het
State Department kondigden een nieuwe
buitenlandse politiek aan van een geheel
nieuwe structuur. De enige waarschuwende stem op de achtergrond is die der
geleerden. Gedurende de laatste maanden hebben geleerden als Einstein, Bethe
en Oppenheimer herhaald dat wij voor
de verwoesting der aarde staan als wij
ons niet onderwerpen aan een of andere
vorm van internationale controle op de
atoom-wapens. Geen van hen echter vertelt ons hoe we dit moeten bereiken.
Misschien werd het laatste woord gezegd door Professor Harold Urey in een
recente radio-speech te Chicago, toen hij
opmerkte dat hij meer en meer de indruk
kreeg dat het enige antwoord gebed is.

*

*

*

Dat werken als Thomas Mertons
„Seven Storey Mountain" en Fulton
Ourslers „The Greatest Story Ever
Told" steeds nog horen bij de best-sellers
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wijst op een toenemende brede belangstelling voor re li gieuze zaken in het hele
land.
Ook het pas-verschenen boek „I Leaped Over The Wall" van Monica Baldwin, dat beschreven werd als de keerzijde van Thomas Mertons verhaal, geniet in korte tijd grote belangstelling.
Een duidelijker teken van de publieke
be langstelling voor religieuze zaken en
een bewijs dat het meer betekent dan
alleen nieuwsgierigheid, was het onverwacht grote succes van een Statue Project dat stond onder auspiciën van de
Liturgical Arts Society in New York.
Meer dan twintig artisten kregen van
de Liturgical Arts Society de opdracht
beelden ten-toon-te-stellen die vanuit religieus oogpunt belangrijk waren. Hun
werk, dat verleden jaar in New York
werd tentoongesteld, werd enthousiast
ontvangen en kreeg grote bekendheid,
o.a. gunstige berichten in wijd-en-zijd
bekende tijdschriften als Time en Life.
Het is voornamelijk de vrucht van dit
Project dat het komende halfjaar tentoonstellingen van religieuze kunst ge
houden zullen worden in centra als de
Universiteit St. Thomas in Houston,
Texas; in de Kunstacademie van Cranbrook in Michigan; in de Universiteit
van Minnesota, in het Artcentre van
Oklahoma; in de Newman-club van de
Universiteit van Colorado, in het Mu
seum van Dayton, Ohio en in het Columbusmuseum van Ohio. In al deze
tentoonstellingen wordt de nadruk gelegd
op de ontwikkeling van een inheemse
religieuze kunst.
Een religieuze strijdvraag, die gevaarlijke afmetingen zou kunnen aannemen,

werd nog versterkt d oo r de alom-verspreide circulaire „American Freedom
and Catholic Power" van Paul Blanshard. Mr. Blanshards gedachte is dat de
Katholieken, doordat zij de autoriteit van
hun Bisschoppen aanvaarden, die op hun
beurt weer onder Rome staan, gebonden
zijn aan dubbele trouw, waarbij de trouw
aan Rome primair is, en dat de sterkte
van de Katholieke Kerk in Amerika een
voortdurende bedreiging is van de traditionele Amerikaanse vrijheden, vooral
van de leer over scheiding van Kerk en
Staat. Mr. Blanshard beweert dat scheiding van Kerk en Staat betekent, dat alle
waarden, zowel religieutze als civiele,
volkomen ondergeschikt zijn aan de
autoriteit van de Staat.
Ongelukkigerwijze heeft men dit geschilpunt vastgekoppeld aan de reeds
delicate schoolkwestie en de strijdvraag
of federale fondsen gebruikt moeten
worden voor het verl en en van sociale
diensten als schoolbussen en schoollunch
aan de parochiescholen.
De beste verdediging van het Katholieke standpunt kwam uit de pen van
Pater John Courtney Murray S.J. wiens
kundigheid en reputatie waarborgen dat
hij zowel in de wereld- als in de religieuze pers gehoord zal worden.
Mr. Blanshards gedachte echter is van
grote invloed geweest op een bevolking,
die toch al seculier ingesteld is, en de
schadelijke uitwerking ervan, die slechts
gedeeltelijk verzacht is door het werk
van de Katholieke pers, zal zich zeker
nog lang doen voelen.
DANIEL J. SULLIVAN
Fordham University
New York City.

Forum
Bella matribus detestata (Horatius)
Onder de reeds talrijke werken van
Walschap neemt Moeder, zo pas verschenen 1 ), wel een uitzonderlijke plaats
in. Het is geen grote roman, eerder een
betrekkelijk ko rt e novelle, met zelfs de
omvang niet van Tor of De Consul. Het
zou onder de oorlog ontstaan zijn; de
uitgave, nu, komt op het goede moment.
Want, al mag het verschijnen wellicht
geen literaire gebeu rt enis heten, goede
boeken zijn thans zo zeldzaam dat we,
met een nieuw, ons des te méér ver-heugen.
Het verhaalt van een moeder die in de
eerste wereldoorlog haar man verliest en
in de tweede haar zes zonen. Van haar
negen kinderen blijft één dochter over.
Reeds bemerken we de grote spanning:
de auteur wil een sterk geval; alles en
allen wil hij overtreffen. En reeds herkennen we de schrijver van Houtekiet:
voortvarend en onvervaard, met een
zwak voor verbazende effecten en geslaagde performances. Nimmer had een
beginneling zulk een onderwerp zonder
overdrijving kunnen behandelen; de begaafde en bedreven oudere heeft het gekund, en reeds vermoeden we de bijzondere waarde van dit werkje.
Waar ligt die waarde? Weer zou men,
naar oude gewoonte, eerst van de stijl
willen spreken; doch daar ligt de kern
niet. Walschap heeft zijn stijl weliswaar,
met deze novelle, gedeeltelijk vernieuwd.
Vana f zijn eerste grote roem schreef hij
in de taal en de trant van het volksvers
tellen: hij hoorde een volksmens praten
en alles zegde hij na, grof en geestig,
brutaal en romantisch, met overgangen
en syncopes ge lijk ze nimmer in voege

waren geweest. Evenals Gezelle, vanaf
1856, met te luisteren naar de volksmond
de dichtkunst vernieuwde; evenzo deed
het Walschap, rond 1930, voor het proza. Gezelle werkte fijner, veel meer als
humanist en met boven-literaire doeleinden; zijn resultaten waren dan ook veelvuldiger en, vormelijk, meer waardevol.
Maar Walschap, evenals Gezelle, putte
weer uit de volks-bron; uit en door het
volk kwam, eens te meer, de vernieuwing.
Doch de vraag komt weer: heeft de
kunstenaar dit bijzonder slagen aan zijn
verhaaltrant vooreerst te danken? Zijn
stijl hier verschilt merkbaar van zijn gewone wijze: hij is veel soberder en, zo
mogelijk, nog directer. Langzaam was,
bij hem, het procédé gekomen: een licht
oratorische overtolligheid van gedachten
en opmerkingen, een bewust vocaliseren
met volle woorden en pakkende details.
Hier kastijdde hij zichzelf. Doelbewust
streefde hij de oude soberheid na, en
deze werd zoveel machtiger, daar de
jaren van oefening en vaardigheid nu
eenmaal meewerkten. Hij stond niet meer
aan zijn begin.
Dank zij de stijl, de oude stijl doch
soberder en machtiger, heeft het onderwerp iets patriarchaals, stellig iets symbolisch. Het verhaalt van een moeder,
een boerin gelijk wij er vele kennen. Het
stelt ons een extreem geval voor; maar
soortgelijke dingen liggen voor het grijpen. Alles geschiedt op een onbepaalde
plaats, nergens in België en toch overal;
alles in een nauwelijks aangegeven tijd,
behalve dat we de twee oorlogen spon
taan tussen jaartallen vastleggen. Buiten

1) Vier de boek voor de Boekenclub Felix Timmerm ans. Tekeningen: Josef Geerts. Vink. Antwerpen,
1950. 150 pp.
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de veelvuldige rampen zijn er geen ongewone feiten; toch staat het gezin met
veel eigenaardigheden getekend. En het
korte verhaal begint met het eerste, het
vroege verkeren der latere moeder; het
eindigt met de dood der laatste twee
zonen, wanneer de diepbedroefde nog
niet alles weet. Op de allereenvoudigste
wijze vloeit heel veel samen. Het geheel
zou een half-eeuwse familie-kroniek mogen heten; alles heeft het daarvan, behalve de breedvoerige eentonigheid.
Waar ligt de waarde? De stijl geeft
het laatste antwoord niet; ze ligt in de
werkelijkheid, gelijk Walschap ze doorleeft. Jaren geleden reageerde hij tegen
het onwerkelijke verhaal; zo vond hij
zichzelf. Zijn stijl, die het brutale beleven
onmiddellijk vatte en onverbloemd weergaf, dreef en hield hem in het concrete;
met deze bijzonderheid dat hij, die nochtans veel details opmerkte en gebruikte,
er nimmer aan verslaafd werd. Niets
remde zijn vaart! Hij zocht dieper, hij
greep machtiger; hij typeerde en vertoonde de mysterieuze werkelijkheid van
liefde en van oer-gevoelens. En dit geeft
nu aan dit verhaal een bijzondere waarde: dat het, uit de ervaring zo maar gegrepen en toch van alle plaatsen en tijden, de grote menselijke verhoudingen
treffend naar voren haalt. Mensen leven
onder elkaar; diep in de auteur brandt
deze overtuiging: er is voor allen één
bestaan; de mensen zijn er om broeders
te zijn.
Werkte die overtuiging, in bijna al de
werken aanwezig, soms niet te simplistisch? Werd ze niet aangewend tegen
bepaalde instellingen? Domineerde soms
niet, op grond van die geest, het harde
nonconformisme? Wij menen van ja;
maar in deze novelle bespeuren we van
een nonconformisme zo goed als niets: de
mystiek van het onderwerp sleept alles
mee.
Als we over Moeder nadenken: waar
ligt het zwaartepunt? Ligt het in het

moederschap? Of in het pacifisme?
Eigenlijk in het pacifisme en dit zit het
diepst: de oorlog vernietigt mensdom en
mensen. Daarvan uitgaande, koos Walschap zijn extreem geval: een moeder
met zes volwassen zonen, tegelijk weduwe door de eerste wereldoorlog.
Maar dan heeft die moedergestalte
hem toch aangegrepen. Hij tekende het
trouwlustig meisje dat haar zin kreeg, de
jonge moeder met haar levenslust en nog
verrast door de vreugde, de eerste zware
pijn en dan, reeds voorbereid doch
geenszins verwacht, haar grootste beproeving. Weer schijnt alles te luwen;
neen toch! de tweede oorlog voltooit,
menigvuldig nu, moord en beroving. Met
recht draagt het werk dus zijn titel. Nergens worden moedersmart en moederhart
uitgerafeld of sentimenteel beschreven.
Maar niemand kan lijden; niemand kan,
ook in het grootste leed, taai en goed
zijn gelijk een moeder. En dat heeft
Walschap willen voorstellen.
Enkele rauwe woorden en zinnen kunnen hinderen; ze horen bij de doen- en
schrijfwijze van de auteur. Soms vervangt enig schijn-realisme, simplistisch
en overdreven, de werkelijke ervaring;
doch dat is eveneens een geringe vlek.
Het werk, stoer en zuiver, behoudt zijn
waarde.
.--

Is dat dan de echte Walschap? Die
van Celibaat, Houtekiet, Het Kind en
Sybille? Ja, de echte. Dezelfde die Wit
en zwart schreef. Altijd komt bij hem
hetzelfde mensentype weer: een goed
mens, bijna onwerkelijk en dwaas in zijn
goedheid, met iets van een held en wat
meer van een sukkelaar. En altijd krijgt
die goedheid een nogal evangelische
betekenis. De heroïsch-romantische overdrijving valt, naar onze smaak, te weinig
weg; doch dat weerkerend type duidt het
best aan hoezeer Walschap, van nature
een religieus en profetisch temperament,
geen groter behoefte kent dan dat hij de
blijde tijding zou verkondigen.
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Maar op zijn weg heeft hij veel waargenomen. Veel verstond hij verkeerd;
soms werd hij verkeerd verstaan. Daarbij
was hij vulkanisch van natuur, uit één
stuk, onbarmhartig pamfletair. De atmosfeer zelf, in de tijd tussen de twee
oorlogen, deed de rest. Veel wilde haren
moesten geplukt, veel wilde driften ook
uitgeschreven; nu lijkt langzaam de rust
in te treden, en langzaam komt het beste
zuiver boven .... Doch de eigenlijke motieven van deze kleine novelle •-- een
breedmenselijk pacifisme en de grote natuurverhoudingen in het gezamenlijk bestaan ---: het zijn, doorheen geheel zijn
oeuvre, de enige constanten. En zij maken dat deze novelle, tenslotte dan een
levenswerk, zo aangrijpend kon worden,
terwijl de fouten grotendeels werden
overwonnen.
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Sommigen merken wel op, dat het
godsdienstig motief nergens meespeelt.
Neen, doch evenmin wordt het geloochend. Wij weten heel goed --- en Walschap niet minder dat, zonder een
ware vroomheid, zulke edele sterkte bij
onze landelijke bevolking nimmer bestaat.
Daartegenover kon ook een gelovig romancier een boek als dit schrijven, zonder van de godsdienst méér melding te
maken. De auteur zelf zou, dunkt ons,
een kruisje achter de quotering (christelijke inspiratie) beslist negeren; alles zou
hij herleiden tot „menselijke meewarigheid". Toch menen wij, dat, dank zij het
godsdienstige die meewarigheid in hem
gegroeid is, en dat iets van de oude
godsdienstigheid is blijven doorwerken.
EM. JANSSEN S.J.

Het onderwijs in de constitutie van India
In de grondwet van India, welke onlangs in werking is getreden (26 Januari
1950), heeft men angstvallig vermeden
ook maar één artikel op te nemen, dat
aan de grote democratische beginselen
van het Westen afbreuk zou kunnen
doen. Op elk gebied wordt aldus volledige gelijkheid aan al de burgers van de
staat gewaarborgd: gelijke politieke rechten (algemeen stemrecht), afschaffing
van elke discriminatie tussen standen
(geen untouchables meer!) , rassen en
godsdiensten. Het ideaal van de „rechten
van de mens" blijkt dus wel diep te zijn
doorgedrongen in het land van Gandhi.
Op onderwijsgebied heeft deze strekking van de nieuwe grondwet belangrijke
en gelukkige gevolgen. Wellicht is het
de nieuwe grondwet van India, die de
noodzakelijke consequenties van de ware
democratie op dat terrein het verst heeft
doorgevoerd.
T. N. Sequiera S.J., een Indiër, verstrekt hierover bijzonder interessante ge-

gevens in het tijdschrift America (28
Januari 1950) , die we hier samenvatten.
De vrijheid van onderwijs wordt in de
nieuwe constitutie omstandiger dan waar
ook verkondigd: „alle minderheden, gebaseerd hetzij op godsdienstige, ethnische
of linguistische verschillen, bezitten het
recht opvoedingsinstituten (educational
institutions) op te richten en te beheren"
(Deel I I I, nr 23, 3, a) . Hierdoor wordt
aan alle ouders het recht verzekerd, om
aan hun kinderen de opvoeding te laten
geven, die met hun godsdienstige overtuiging overeenstemt.
We kennen in het Westen vele Constituties, waarin dezelfde natuurlijke
rechten aan de ouders worden gewaarborgd, maar waarin geen voorzieningen
zijn getroffen, opdat die rechten ook in
werkelijkheid kunnen worden uitgeoefend. In niet weinige landen wordt deze
uitoefening belemmerd of verhinderd
door het onthouden van finantiële steun
aan de „vrije" scholen, welke hierdoor

208

FORUM

moeilijk of onmogelijk met de kosteloze
staatsscholen kunnen concurreren. De
Indische wetgeving heeft deze sabotage
van het recht van de ouders onmogelijk
gemaakt door de paragraaf b van hetzelfde nr 23: „Bij de subsidiëring van
onderwijsinrichtingen, zal de staat geen
discriminerend on de rscheid maken ten
nadele van opvoedingsinstituten die onder het beheer staan van minderheden
gebaseerd op godsdienstige, of ethnische
of linguistische verschillen". Ik meen, dat
nimmer een dergelijk artikel in enige
Co nstitutie werd opgenomen. Wel zijn er
landen al te weinig helaas! ---, die uit
het beginsel van de vrijheid van onderwijs ook de conclusie trekken van gelijke
subsidiëring van openbaar en bijzonder
onderwijs; maar nergens werd, naar ons
weten, deze gelijkstelling in de Constitutie zelf opgenomen.
Het bovenvermeld grondwetsartikel
bevat nog een andere belangrijke bepaling, op grond waarvan het aan het
staatsgezag verboden is iemand de toegang te ontzeggen tot enige officiële
onderwijsinrichting, omdat hij behoort tot
een godsdienstige, ethnische of linguistische minderheid. Hierdoor is ieder in
staat, ook wanneer zijn minderheidsgroep
.geen hogere onderwijsinstelling bezit,
zich via het staatsonderwijs tot de vrije
be roepen voor te bereiden: aan niemand
kunnen omwille van zijn geloof, ras of
taal de voordelen van een volledig onderwijs ontzegd worden.
Het staat buiten twijfel, dat de drie

dus neutraal, hetgeen overeenstemt met
de neutrale staatsopvatting welke in deze
Constitutie wordt gehuldigd. In het officieel schoolprogramma is bijgevolg geen
enkel uur voor het godsdienstonderricht
opgenomen in geen enkele graad van
het onderwijs. Daarom is de staatsschool
nog niet noodzakelijkerwijs een totaal
niet-godsdienstige instelling, want het is
mogelijk dat in India, zoals in Engeland,
de lessen zullen worden voorafgegaan
door een of andere „godsdienstoefening",
waaraan iedereen kan deelnemen. Ook is
het door de Constitutie niet verboden,
dat in de staatsscholen buiten de klasuren godsdienstonderricht zou gegeven
worden. Alhoewel dit geen ideale regeling is, en de godsdienstzin van de Indische jeugd door de officiële neutraliteit
niet zal worden gediend, toch staan we
hier zeer ver van de anticlericale „neutraliteit" die op de staatsscholen van
vele landen van het Westen bewust of
onbewust in de hand wordt gewerkt.
De Constitutie wil, dat in geen enkele
staatsschool en ook in geen enkele door
de staat gesubsidiëerde vrije school een
leerling kan verplicht worden het godsdienstonderricht te ontvangen, tenzij de
leerling zelf, of, indien hij minderjarig is,
zijn ouders of zijn voogd hun toestemming gegeven hebben. In India met zijn
vele godsdienstige groepen en zijn betrekkelijk klein getal scholen, voornamelijk van middelbaar en hoger onderwijs,
is de schoolbevolking veel meer gemengd
dan in onze landen. De Constitutie sanc-

hier aangehaalde paragrafen voor de
katholieke Missies zeer belangrijk zijn,
hoewel deze bepalingen toch eigenlijk
niet als privilegies zijn te beschouwen
daar ze eenvoudig een natuurlijk recht
sanctionneren.
Wat betreft het godsdienstonderwijs in
de staatsscholen vinden we in de Constitutie van India de volgende bepalingen.
De staat zelf zal geen enkel godsdienstig
onderwijs verstrekken in geen zijner
scholen. De officiële school in India is

tionneert hier een toestand zoals die bij
de katholieke Missies van de beginne af
bestond. Vooral de katholieke middelbare- en hogere scholen worden bezocht
door een groot aantal heidense leerlingen
en studenten. Geen hunner is verplicht
het katholiek godsdienstonderwijs te volgen. Deze bepaling van de Grondwet zou
weliswaar volgens T. N. Sequiera tot
sommige moeilijkheden kunnen leiden,
indien ze op een enge en hinderlijke wijze
wo rdt geïnterpreteerd.
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laat de
de vakman
vakman dit
dit doen,
doen, het zal
zal hem
hem
niet
beletten zich
zich te
te verheugen
verheugen dat
dat
niet beletten
we dank
dank zij
zij de
de arbeid
arbeid van
van Dr
Dr Smits
Smits
Waesberghe een goed
goed uiteenzetuiteenzetvan Waesberghe
ting van
van de
de hoofdmomenten
hoofdmomenten van
van onze
onze
katholiek Nederlandse
Nederlandse Mystieken
Mystieken
katholiek
rijker
vakrijker zijn
zijn geworden.
geworden. En
En de
de niet vakman, en
en hier
hier mede
mede bedoel
bedoel ik op
op de
de
man,
eerste
plaats priesters,
priesters, kloosterlinkloosterlineerste plaats
gen en
en leken,
leken. die
die door
door hun
hun studie
studie of
of
ambtsbezigheden
roeping met dit
dit
ambtsbezigheden of
of roeping
aspect
van
hetgeestesleven
geestesleven onzer
onzer
an het
aspect v
aanraking komen
komen of
of hoorhoorvaderen in aanraking
den
komen. late dit
dit boek
boel{ niet
niet ononden te komen,
gelezen.
Hij zal verbaasd
verbaasd sta
staan
over
an over
gelezen. Hij
de
rijkdom die
biedt en
en die
die we
we
de rijkdom
die het
het biedt
in
ons verleden
verleden bezitten.
bezitten. Het
Het werk
werk
in ons
verlucht met
met enkele
enkele mooie
mooie reproreprois verlucht
ducties
Greco. Wat
Wat ze
ze hier
hier
ducties van
van El Greco.
echter komen
komen doen
doen ontgaat
ontgaat ons.
ons.
Ds Vorster
Vorster heeft zijn
zijn taak
taak enigsenigsDs
zins
anders opgevat.
eerst in
in drie
drie
zins anders
opgevat. Na eerst
hoofdstukken van
algemene strekstrekhoofdstukken
van algemene
de problemen
problemen vvan
Protestantisking de
an Protestantisme
mystiek --- in
in het
hetprotestanprotestanme en mystiek
tisme is
is de
de mystiek
mystiekinderdaad
inderdaad een
een
tisme
probleem -— van
Luther en
de mysmysprobleem
van Luther
en de
tiek
en Calvijn
Calvijn en de
de mystiek
mystiek zoals
zoals
tiek en
zijn modern
modern vrijzinnig
vrijzinnig oog ze"
ze ziet
zijn
ziet te
hebben
de hishishebben besproken,
besproken, volgt
volgt hij
hij de

torische lijn
de zestiende
zestiende tot de
de
torische
lijn van
van de
twintigste
twintigste eeuw,
eeuw, om
om ddan
te besluibesluian te
met een
een hoofdstuk
hoofdstul{ Samenvatting
Samenvatting
ten met
en Inzichten.
Inzichten. En
de auteurs,
auteurs, de
de opopEn de
en de
de feiten
feiten besprekend
besprekend en
en
vattingen en
interpreterend,
deze aaan
interpreterend,toetst
toetst hij
hij deze
an
zijn inzichten, die een nogal persoon-zijnchte,dogalprsnlijk karakter
karakter hebben,
hebben, en
die men
men
lijk
en die
moeilijk voor
voor de algemeen
moeilijk
algemeen geldende
geldende
van het
het protestantisme
protestantisme of zelfs
zelfs van
van
het
Calvinisme zou
zou kunnen
kunnen laten
laten
het Calvinisme
doorgaan.
zeer
doorgaan. Aldus
Aldus krijgen
krijgen we
we een zeer
lezenswaardig
historisch overzicht
overzicht
lezenswaardig historisch
over
personen en
engebeurtenissen,
gebeurtenissen,
over personen
over
opvattingen en
en religieuse
religieuse
over opvattingen
vroomheidshoudingen en bewegingen,
bewegingen,
vroomheidshoudingen
waarvoor
de schrijver
schrijver ddankbaar
waarvoor we
we de
ankbaar
kunnen zijn.
zijn. In het
hetprotestantisme
protestantisme
kunnen
de mystiek,
mystiek, zoals
zoals Ds
Ds Vorster
Vorster het
het
is de
ook weet, een
een precair
precair geval.
geval.Zijn
Zijn vrijvrijzinnige
opvattingen over
over wezen,
wezen, zin
zin
zinnige opvattingen
en betekenis van de
de mystiek
mystiek zijn
zijn niet
niet
de
onze en
en worden
worden misschien
misschien wel
wel
de onze
door
grootste gedeelte
gedeelte van
van zijn
zijn
door het
het grootste
geloofsgenoten
gedeeld. En
als
geloofsgenoten niet
niet gedeeld.
En als
we het
het begrip
begrip „mystiek"
"mystiek" vergelijken
vergelijken
het scherp
scherp omschrevene
omschrevene begrip
begrip
met het
der
katholieken mystiek,
mystiek, zoals
zoals het
het
der katholieken
door Dr
Dr Smits van Waesberghe wordt
door
wordt
gegeven,
dan staan we
we wel
wel enigszins
enigszins
gegeven, dan
verbaasd over
al niet
niet bevatbevatverbaasd
over wat
wat het al
ten en
en omvatten
omvatten kan.
kan. Wij
Wij zijn
zijn niet
niet
ten
gewoon
om in alle
alle religieuse
religieuse vormen
vormen
gewoon om
van vroomheid
vroomheid en innigheid
innigheid direct
direct
van
mystiek in
in de
de eigenlijke
eigenlijke zin
zin te
te zien.
zien.
mystiek
Hiervan
worden ons enkele
enkele oprechte
oprechte
Hiervan worden
en stichtelijke
stichtelijke voorbeelden
voorbeelden geboden,
geboden,
die
we in
in hun
hun eerlijkheid
eerlijkheid en
en gaafgaafdie we
heid kunnen
kunnen waarderen.
dan
heid
waarderen. Als
Als we d
an
verder in de geschiedenis van
de propro-verdingschv
an de
testantse mystiek
mystiek datgene
datgene wat
wat men
men
testantse
in afgeleide
afgeleide zin
zin mystieke
mystieke dichters
dichters
in
pleegt
te noemen
noemen opgenomen
opgenomen ziet,
ziet,
pleegt te
dan
kunnen we
toegeven, met
met het
het
dan kunnen
we toegeven,
nodige
onderscheid in de
de begrippen,
begrippen,
nodige onderscheid
dat
ook dit
dit met
met mystiek
mystiek te
te maken
maken
dat ook
heeft.
Maar we
we moeten
moeten eerlijk
eerlijk bebeheeft. Maar
kennen
figuren als
als Jean
Jean
kennen dat
dat we
we met figuren
de
Labadie en
en zijn
zijn aanhang
aanhang en
en meer
meer
de Labadie
andere „mystieke"
andere
"mystieke" conventikels
conventikels van
van
die aard
aard geen
geen raad
raad weten en
en we
we bebedie
grijpen
protestantse geloofsgenogeloofsgenogrijpen de
de protestantse
ten van
van de
de schrijver,
schrijver, dat ze
ze deze
deze niet
niet
wensen
als hun
hun
wensen beschouwd
beschouwdte
te zien
zien als
mystieke vertegenwoordigers.
vertegenwoordigers. Een
Een
mystieke
katholieke auteur
auteur zou
zou die
die zonder
zonder aaraarzelen onderbrengen
onderbrengen onder
onder het hoofdhoofdstuk:
pseudo-mystiek en
en religieuse
religieuse
stuk: pseudo-mystiek
ontsporing. Wij
deontsporing.
Wij betreuren
betreuren dat
dat in deonderscheid gemaakt
gezen geen onderscheid
gemaakt is geworden,
we geven
geven geredelijk
geredelijk
worden, doch
doch we
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toe, dat eenmaal
toe,
eenmaal a
aangenomen
opangenomen de opvatting over
over de
de mystiek
vatting
mystiek van
van de
de
schrijver er
er voor een
schrijver
een dergelijk
dergelijk onderonderscheid geen
geen plaats
plaats meer
scheid
meer is. De
De RemRembrandt-reprducties harmonieren
brandt-reprducties
harmonieren bebeter met de
ter
de tekst
tekst dan
dan illustraties
illustraties van
van
het eerste
het
eerste deel,
deel, toch
toch hadden
hadden we lieliever gezien
ver
gezien dat
dat er
er een
een inniger
inniger ververband bestaan
band
bestaan had
had tussen
tussen tekst
tekst en
en
beeld.
U. Notebaert
Werken van
van de
de IL
Werken
H. Teresia,
Teresia, uit het
het
Spaans vertaald
vertaald door
Spaans
door Dr Titus
Titus
Brandsma etc.,
etc., Deel
Brandsma
Deel III,
lIl, bevatbevatten De
ten
De Weg
Wegder
derVolmaaktheid,
Volmaaktheid,
Het Kasteel
Het
Kasteel der
der ziel,
ziel, BeschouBeschouwingen over de
de liefde
liefde Gods,
Gods, VerVerzuchtingen na de
zuchtingen
de H.
H. Communie,
Communie,
Mededelingen over
over haar
haar geesteMededelingen
geestelijk leven,
lijk
leven, Enige
Enige raadgevingen
raadgevingen
en losse gedachten,
gedachten, Het
Het vejamen,
vejamen,
Antwoord op
op een geestelijke
Antwoord
geestelijke uituitdaging,
Gedichten, Register
van
daging, Gedichten,
Register van
eigennamen, Overzicht
Overzicht van haar
eigennamen,
haar
gebedsieer.- - Uitgeverij
gebedsleer.
Uitgeverij Paul
Paul
Brand, Bussum,
Brand,
Bussum, 1949,
1949, 975
975 blz.
blz.
fj 15.
15.
Met dit deel,
Met
deel, dat naast
naast twee
twee klasklassieke tractaten
traetaten enkele
enkele nog
nog niet
niet gepugepubliceerde werken
werken bevat,
bevat, heeft
bliceerde
heeft de
de
prachtige,
van P.
P.
prachtige, kostbare
kostbare uitgave
uitgave van
Keulemans zijn
Keulemans
zijn voltooiing
voltooiing bereikt.
bereikt.
Bewerker en uitgever
uitgever verdienen
verdienen hierhiervoor
nogmaals onze
lof. Naast
Naast
voor nogmaals
onze hoge
hoge lof.
de vertaling
de
vertaling b.v.
b.V. van
van de
deverzuchtinverzuchtingen na
gen
na de
de H.
H. Communie
Communie valt de
de bebewerking
van de
werking van
de gedichten
gedichten wel
wel wat
wat
tegen. Hoe
Hoe nauwkeurig en kundig
kundig het
overzicht ook
ook is,
is, het
overzicht
het lijkt
lijkt ons
ons tentenslotte als
als samenvatting
samenvatting van
van alles
alles wat
wat
Teresia
op het gebied
gebied der mystiek
mystiek te
te
Teresia op
zeggen heeft,
heeft, niet
nietvolledig.
volledig.Zo
Zoblijven
blijven
er enkele
er
enkele desiderata
desiderata bestaan
bestaan (spel(spelling, algemene
algem.ene inleiding,
inleiding, afzonderlijke
afzonderlijke
inleidingen)
Maar dit
dit doet aan
inleidingen). . Maar
aan onze
onze
dank en
dank
en waardering
waardering geen
geen afbreuk.
afbreuk.
Teresia
kan te
Teresia kan
te midden
midden van
van ons
ons haar
haar
lerende,
lerende, bemoedigende
bemoedigende en
en heiligende
heiligende
taak vervullen.
vervullen.
M.
M. Smits
Smits v. W.
W. S.J.
S.J.
Jean
Jean VILNET,
VILNET. Bible
Bible et
etMystique
Mystique
chez saint
salnt Jean
Jean de
de la
la Croix.
Croix. EtuEtudes
des Carmélitaines.
Carmélitaines. - - Desclée
Desclée De
De
Brouwer,
Brouwer, Brugge,
Brugge, 1949,
1949, XII-260
XII-260
pp.,
pp., Fr.
Fr. 85.
85.
Deze studie
studie onderzoekt
onderzoekt de betekebetekenis van de
de Bijbel
Bijbel in het
het werk van de
de
mystieke
de H.
mystieke Kerkleraar,
Kerkleraar, de
H. Joannes
Joannes
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van het Kruis.
Kruis. Na een
een overzicht
overzicht over
over
het
Bijbels milieu·
tijdens de
de
het Bijbels
milieu tijdens
de Siglo de
01'0,
het raam
raam der
der KarmelherKarmelherOro, en
en in het
vorming
worden met
met pijnlijke
pijnlijke nauwnauwvorming worden
gezetheid de
de Bijbelcitaten
Bijbelcitaten onderzocht.
onderzocht.
De
auteur komt tot
tot de
de volgende
volgende conconDe auteur
clusies:
Bijbelteksten, soms
soms zeer
zeer
clusies : de
de Bijbelteksten,
vrij
geïnterpreteerd (p.
(p. 45)
45),, steeds
steeds
vrij geinterpreteerd
op
een persoonlijke
persoonlijke wijze
wijze geïngeïnop een
corporeerd
48) , , blijken
minst
corporeerd ((48)
blijken de
de minst
onvolmaakte
zijn
onvolmaakte uitdrukking
uitdrukking te
te zijn
van
de onuitsprekelijke
onuitsprekelijke mystieke
mystieke
van de
ervaring.
iedereen het
ervaring. Tot
Tot zover
zover kan iedereen
eens
zijn met
met M.
M. Vilnet;
Vilnet; doch
doch zijn
zijn
eens zijn
boek
die ons
ons
boek verdedigt
verdedigt een
een stelling
stelling die
inziens
kan
aanvaard worden,
worden,
inziens niet
niet k
an aanvaard
als
zou namelijk
namelijk de H.
H. Joannes
Joannes van
van
als zou
het
Kruis in zijn
zijn gebruik
gebruik van
van de
de H.
H.
het Kruis
Schrift, de
de "exacte
„exacte en
en diepe
Schrift,
diepe zin
zin vvan
an
de Bijbel ontdekt hebben" (175).
deBijblontkh"(175).
Het
hier niet
niet de
de plaats
plaats de
de proproHet is hier
cédés
de Kerkleraar
Kerkleraar te
tebeoordebeoordecédés van de
len of te
te veroordelen.
veroordelen. Enkel en
en alleen
alleen
moet
op gewezen
gewezen worden,
worden, dat het
het
moet er op
geen
zin heeft
heeft die
die procédés
procédés voor
voor te
te
geen zin
stellen als getrouwe
getrouwe („sans
("sans fausser”:
fausser":
pp.
170 en
en173)
173)benaderingswijzen
benaderingswijzen
pp. 170
ten
aanzien vvan
degeïnspireerde
geïnspireerde
ten aanzien
an de
tekst.
Deze beoordeling
beoordeling steunt niet
niet
tekst. Deze
op
"persoonlijke" (174)
ideeën over
over
op „persoonlijke"
(174) ideeën
de verklaring van de
de Bijbel,
Bijbel, doch uitsluitend
de jongste
jongste kerkelijke
kerkelijke leer
leer
sluitend op de
over
de „census
"sensus litteralis"
litteralis" (in
(in techtechover de
nische
niet in
in de
de betekenis
betekenis die
die
nische zin,
zin, niet
voorkomt in
Subida III,
m, c.c. 19)
19)..
voorkomt
in Subida
Dat het
het gebruik
gebruik der
der H.
H. Schrift
Schriftbij
bij
de H.
de
H. Joannes
Joannes vvan
het Kruis
Kruis niet
niet
an het
principieel
blijkt ten
ten
principieel "getrouw"
„getrouw" is,
is, blijkt
overvloede
de vaak
vaakvoorkomende
voorkomende
overvloede uit de
allegorese:
boek van
van M.
M. VilVilallegorese :in
in het
het boek
net komen
komen op
op zijn
zijn minst
minst 65
65 teksten
teksten
de Bijbel
Bijbel voor,
voor, die
die door
door de
de mysmysvan de
Kerkleraar overdrachtelijk
overdrachtelijk ververtieke Kerkleraar
klaard worden.
worden. Trouwens
Trouwens M.
M. Vilnet
Vilnet
klaard
spreekt zelf
zelf van
van „inconscients
"inconscients conconspreekt
tresens" (78)
(78),, van
van belangrijke
belangrijke tekstekstresens"
die bijna
bijna alle
alle „inexact"
"inexact" zijn
zijn (79)
(79):
ten die
:
e daarenboven
en
een
daarenboven roept
roept hij
hij terecht een
"lange exegetische
exegetische traditie"
traditie" (88)
(88) in,
in,
„lange
die bepaalde
bepaalde teksten
teksten steeds
steeds allegoallegodie
risch verklaard
Hetberoep
beroep
risch
verklaardheeft.
heeft.-- Het
M. Vilnet maakt
maakt op
op de
de aanwezigaanwezig~
dat M.
heid
heid van
van „goddelijke
"goddelijke gedragingen"
gedragingen"
de H.
H. Schrift,
Schrift, b.v.
b.V. in
in verband
verband met
met
in de
Gods. liefde
de mensen,
mensen, is op
op
Gods
liefde voor
voor de
zijn minst geforceerd,
geforceerd, als men
men daardaarzijn
in „de
"de enige
enige les"
les" (113)
(113) wil
wil zien
zien van
van
gewijde teksten. In
In de
de allermeeste
allermeeste
de gewijde
gevallen verschijnt
verschijnt Gods
Gods liefde,
liefde, niet
niet
gevallen
"malgré les
mots humains"
humains" (158)
(158)
„malgré
les mots
doch langs
langs die
die menselijke
menselijke vormgevormgedoch
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ving, gebonden
gebonden aan
aan concrete
concrete objecobjecving,
ten. Wie
Wie deze
deze concrete
concrete teksten
teksten toetoeten.
past op
op een
eenander
anderconcreet
concreet geval,
geval,
past
b.v. op
op de
de mystieke
mystieke ervaring
ervaring van
van
b.v.
een enkeling,
enkeling, maakt
maakt gebruik
gebruik van
van
een
een „transpositie"
"transpositie" (170)
(170) die
die verder
verder
reikt dan
dan dedegeaspireerde
geïspireerde „census
"sensus
reikt
an
litteralis". Zelfs
heilige kkan
litteralis".
Zelfs een
een heilige
"hineininterpretieren".
„hinetrp ".
anuit
Ten slotte
slotte zoekt
zoekt M.
M. Vilnet
Vilnet vvanuit
Ten
standpunt van
vanhedend
hedendaagse
leer
aagse leer
het standpunt
Kerk, de
de houding
houding te
terechtvaarrechtvaarder Kerk,
van een
een „heilige
"heilige Doctor
Doctor EccleEccledigen van
siae" (194)
(194),, die
die heel
heel anders
anders stond
stond
siae"
gebruik der
der H.
H. Schrift
Schrift
tegenover het gebruik
de huidige
huidige Katholieke
KatholiekeBijbelverBijbelverdan de
klaring.
De Fraine
S.J.
klaring.
J. DeJ.Fraine
S.J.
Schwelzer Rundschau,
RWldschau, DoppelsonderDoppelsonderSchweizer
über die Bibel,
Bibel, 49.
49. JahrJahrnummer liber
gang, Oktober-November
Oktober-November 1949,
1949,
gang,
Heft 7/8,
7/8, pp.,
pp., 425-583.
425-583. —
- VerlagVerlagHeft
anstalt Benziger
Benziger &
& Co,
Co, EinsieEinsieanstalt
deIn, Zurich,
Zürich, Keulen,
Keulen, Zw.
Zw. Fr.
Fr.
deln,
5,50.
Zwitserse tijdschrift
tijdschrift voor
voor geesgeesDit Zwitserse
tesleven en cultuur
cultuur brengt
brengt in een
een afafzonderlijk dubbelnummer
dubbelnummer 24
opst~l
zonderlijk
24 opstelover de
de H.
H. Schrift.
Schrift. Dit
Ditonderwerp
onderwerp
len over
wordt van
van alle
alle zijden
zijden belicht:
belicht: van
van
wordt
speculatief dogmatisch
dogmatisch standpunt
standpunt uit
uit
door
Urs von
von Balthasar
Balthasar („De
("De
door Hans
Hans Urs
Schrift als
als woord
woord Gods")
Gods") en
en door
door
H. Schrift
Oskar
Bauhofer („Jezus
("Jezus Christus
Christus
Oskar Bauhofer
belofte en
en vervulling")
vervulling");; vvan
speciaal
an speciaal
exegetisch oogpunt
oogpunt door
door F.
F. M.
M. Braun
Braun
an
("Hoe
het met
met de
de studie
studie vvan
(„Hoe staat
staat het
de Bijbel ?"), door Peter MorantdeBijbl?"),orPtMan
("Exegese"),
door Gebhard
Gebhard Frei
Frei
(„Exegese") , en
en door
((„Zin
"Zin voor
voor symboliek
symboliek en
enBijbel")
Bijbel")..
Andere
auteurs behandelen
behandelen een
of
Andere auteurs
een of
ander
afzonderlijk punt
punt:: Eugenio
Eugenio
ander afzonderlijk
'Zolli
het
Zolli bespreekt
bespreekt "de
„de profeten
profeten en
en het
profetenambt",
Wïlhelm Vischer
Vischer
profetenambt", Wilhelm
schrijft over
over de
de „oorspronkelijke
"oorspronkelijke taal
taal
de Bijbel",
Bijbel", Benno
Benno Gut
een
Gut geeft een
van de
.overzicht
"de sociale
sociale verhoudinverhoudinoverzicht van „de
gen
in Israël
Israël ten
ten tijde
tijde van
vanJezus".
Jezus".
gen in
Met
drietal artikelen
artikelen wordt
wordt stelstelMet een drietal
ling genomen
genomen tegenover
tegenover het vertaalvertaalprobleem:
Allgeier raakt
raakt
probleem: Arthur
Arthur Allgeier
even het
het „psalterium
"psalterium Pianum"
Pianum" (de
(de
nieuwe
Romeinse psalmenvertaling)
psalmenvertaling)
nieuwe Romeinse
aan,
Karl Thieme
Thieme geeft enkel
enkel „be"beaan, Karl
ginselen
voor een
eenbijbelvertaling"
bijbelvertaling"
ginselen voor
aan,
Könn ten slotte
slotte bespreekt
bespreekt
aan, Josef Kijnn
zijn
verband met
met „bij"bijzijn ervaringen
ervaringen in verband
belavonden"
katholieken in
in
belavonden"voor
voor katholieken
Zwitserland.
Van aesthetisch
aesthetisch standstandZwitserl and. Van
punt
geeft Martha
Martha Rohrbach
Rohrbach bebepunt uit geeft
schouwingen
"over illustraillustraschouwingen te
te beste „over

tie
tie van
van de
deBijbel",
Bijbel", en
enWolfram
Wolfram von
von
Steinen
Steinen over
over „de
"de bijbel
bijbel in
in de
de poëzie.
poëzie.
Het
Het is
is onmogelijk
onmogelijk op
op elk
elk van
van deze
deze
studies
: enkele
studies in
in te
tegaan
gaan:
enkelebezwaren
bezwaren
kunnen
kunnen en lijken
lijken ons
ons te
te moeten
moeten naar
naar
voren
voren gebracht
gebracht worden.
worden. In
In de
de specuspeculatieve
latieve studie
studie van
van Urs
Urs von
von Balthasar
Balthasar
mangelt
het hier
mangelt het
hier en
en daar
daar aan
aan de
de
nauwkeurigheid,
nauwkeurigheid, w
waarvan
het bebeaarvan het
lang
lang in
in dogmatisch
dogmatisch vastgelegde
vastgelegde bebegrippen
grippen niet kan
kan geloochend
geloochend worden:
worden:
zo
zo b.v.
b.V. ziet
ziet de
de auteur
auteur —
- in
in navolnavolging
an Origenes
ging trouwens
trouwens vvan
Origenes --- in
in
éénzelfde
éénzelfde woord
woord meerdere,
meerdere, toch
toch
scherp
scherp te
teonderscheiden
onderscheiden begrippen:
begrippen:
het "woord" der Schrift is niet gelijkhet„word"Scifsnetgljk
te
te stellen
stellenmet
methet
het„woord"
"woord"der
derOpenOpenbaring,
baring, noch
noch met
met het
hetgoddelijke
goddelijke
„Woord”;
"Woord"; indien
indien Jezus'
Jezus' Woord
Woord door
door
de
is (p.
de H.
H. Geest
Geest „geinspireerd"
"geïnspireerd" is
(p.
431)
431), , dan
dan isisdeze
deze„inspiratie”
"inspiratie" niet
niet
gelijk
gelijk te stellen
stellen met
met de
de technisch
technisch gegedefiniëerde
„ingeving"; het
het heeft,
definiëerde "ingeving";
heeft,
dunkt
ons, niet
niet veel
dunkt ons.
veel zin,
zin, over
over één
één
kam
kam te
te scheren
scheren het
het „tradidit
"tradidit spirispiritum”
tum" bij
bij Jezus'
Jezus' kruisdood
kruisdood en het memededelen
an de
dedelen vvan
de „Geest"
"Geest" in
in het
het CenaCenakel.
kel. Ten
Ten slotte
slotte raakt
raakt de
de auteur
auteur de
de
grond
grond zelf van
van zijn
zijn houding
houding aan
aan wanwanneer
neer hij
hij zijn
zijn gedachten
gedachten ten
ten beste
beste
geeft over
geeft
over de
de „letterlijke”
"letterlijke" zin
zin der
der
H.
H. Schrift
Schrift (437)
(437):deze
:deze lijken
lijken moeilijk
moeilijk
an
overeen te brengen
overeen
brengen met de
de lering
lering vvan
de laatste Pauselijke encycliek "Di-delatsPuijkncyle„Dvino afflante"
vino
afflante" (cfr
(cfr wat
wat Peter
PeterMorMorrant zeer
rant
zeer juist
juist zegt
zegt op
op p.p.474)
474)..
Onjuist lijken
lijken ons
Onjuist
ons de
de volgende
volgende
meer technische
meer
technische beweringen
beweringen: : op
op p.
p.
454 wordt
van het louter
wordt gesproken
gesproken van
louter
454
„physisch heiligheidsbegrip
van het
"physisch
heiligheidsbegrip van
het
Oude Testament",
Oude
Testament", terwijl
terwijl dezelfde
dezelfde
auteur op
op p.
p. 458
auteur
458 in
in verband
verband met de
de
„heiligheidswet"(Lev.
(Lev.19,
19, 2)
2) zeer
"heiligheidswet"
zeer
juist spreekt
spreekt van
van het
het „realiseren
"realiseren van
van
zedelijke waarden".
waarden". -— Op
Op p.
p. 483, n. 22
zedelijke
wordt geïnsinueerd
geïnsinueerd dat de
de nieuw-ontnieuw-ontdekte handschriften
uit de
dekte
handschriften uit
de woestijn
woestijn
van Juda
pleiten voor
voor de Isavan
Juda zouden
zouden pleiten
Isaiaanse authenticiteit
van het
iaanse
authenticiteit van
het hele
hele
boek Isaias;
Isaias; nu
boek
nu is
is het
hetduidelijk
duidelijk
dat er
dat
er minstens
minstens vijf
vijf eeuwen
eeuwen ververliepen tussen
tussende
de tijd
tijdvan
van Isaias
Isaias en
liepen
en
de datum
de
datum der
der handschriften;
handschriften; uit
uit
dezelfde tijd
tijd als de
dezelfde
de nieuwe
nieuwe documendocumenten stamt trouwens
ten
trouwens het
het boek
boek EccleEcclesiasticus dat
dat reeds
siasticus
reeds de
de eenheid
eenheid van
van
auteurschap schijnt
schijnt te
auteurschap
te aanvaarden
aanvaarden
(48, 27).
27) . --- Dat
(48,
Dat in
indedeApocalyps
Apocalyps
hoofdst. 12
12 „op
hoofdst.
"op de
de eerste plaats'
plaats' MaMaria zou bedoeld
wordt door
ria
bedoeld zijn,
zijn, wordt
door heel
de contekst tegengesproken
de
tegengesproken (p.
(p. 522)
522)..
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o.m. de
Storende drukfouten zijn o.m.
volgende: Wright
volgende:
Wright voor Albricht
(p.
Albricht (p.
483, n.
2):: Theodosius
Theodosius voor
voor TheodoTheodo483,
n. 2)
tion (p. 509).
tion
509). Onjuist is de toewijzing
van P. Alexis
Alexis Mallon
Mallon S.J.
S.,J. aan de
de door
Ecole BiDominikanen bestuurde Ecole
Biblique
Jerusalem (p.
(p. 481)
481)..
blique van
van Jerusalem
J. de Fraine
J.
Fraine S.J.
S.J.
Het Avondmaal.
liet
Avondmaal. Problemen
Problemen rond
rond de
de
Avondmaalstheologieen
en de
de InAvondmaalstheologie
Intercommunie.- - V
an Gorcum
tercommunie.
Van
Gorcum en
Comp., Assen,
Assen, 1949,
1949, 82
Comp.,
82 pp.
pp.
Dit boekje
boekje wordt
wordt als geschenk
geschenk gegegeven aan
geven
aan de
de lezers
lezers van
van Vox
Vox TheoTheologica,
orgaan der
der(protestantse)
(protestantse)
logica, orgaan
Vereniging van
van Studenten
an de
Vereniging
Studenten aaan
de
Theologische Faculteiten
Faculteiten in NederTheologische
Nederland. Deze
Deze vereniging
vereniging heeft in
land.
in JanuJanuari 1949 een congres
congres gehouden
gehouden waarwaarvan hier
hier de
de vier
vierreferaten
referaten zijn
zijn gegebundeld.Prof.
Prof. Dr
Dr J.
bundeld.
,J. N.
N. BAKHUIBAKHUIZEN VAN
VAN DEN BRINK
ZEN
BRINK spreekt
spreekt als
als
eerste over
eerste
over Het
Het Avondmaal
Avondmaal in de
de
jonge
jonge Christelijke
Christelijke Kerk,
Kerk, vooral
vooral uituitgaande van de
gaande
de Mystagogische
Mystagogische CateCatechesen
Cyrillus van
van Jeruzalem.
,Jeruzalem.
chesen van Cyrillus
Hij vindt
vindt in
in de
de jonge
jonge Kerk
Kerk een
een tratraHij
ditie omtrent
ditie
omtrent sacramentele
sacramentele tegentegenwoordigheid en offerkarakter,
woordigheid
offerkarakter, welke
welke
hij niet in de
hij
de boeken
boeken van het
het Nieuwe
Nieuwe
Testament meent te
te kunnen
kunnen aantrefaantreffen, maar
maar wil
wildaarbij
daarbij tegelijk
tegelijk vastvasthouden
„aan de ene
houden "aan
ene bron
bron voor
voor beide:
beide:
de Openbaring Gods in de Menswor-deOpnbarigGosdeMwrding van de
de Zoon,
Zoon, wiens
wiens Lichaam
Lichaam de
de
Kerk is"
is" (blz.
20). Prof.
Kerk
(blz. 20).
Prof. Dr
Dr H.
H. N.
N.
RIDDERBOS
spreekt, in
RIDDERBOS spreekt,
in verband
verband
met het
het Avondmaal,
Avondmaal, over
over Woord
Woord en
en
Sacrament,
waarbij zijn,
zijn, geheel
Sacrament, waarbij
geheel en
en
al protestantse,
protestantse, conclusie
conclusie luidt:
luidt: dat
dat
de
de heilsmededeling
heilsmededeling door
door het
het SacraSacrament in geen
geen enkel
enkel opzicht
opzicht boven
boven die
die
door het woord,
door
woord, de lezing
lezing en
en prediprediking van de
de Schrift,
Schrift, uitgaat.
uitgaat. Prof.
Prof. Dr
Dr
G. C.
G.
C. VAN
VAN NIFTRIK
NIFTRIK houdt
houdt een rereferaat
feraat over
over Luther
Luther en
enCalvijn
Calvijn over
over
het avondmaal,
avondmaal, dat
dat tevens
tevens een
eenhoofdhoofdstuk
stuk vormt
vormt van
van een
een weldra
weldra te
te ververschijnen
boek over
schijnen boek
over het
hetAvondmaal.
Avondmaal.
Als eigen
eigen synthese
synthese leert
leerthij
hij een
eenpneupneumatisch-eschatologische
matisch-eschatologische tegenwoortegenwoordigheid
digheid van
van Christus'
Christus' Lichaam
Lichaam en
en
Bloed,
Bloed, welke reëel is,
is, maar
maar toch
toch weer
weer
niet zo
z6 werkelijk
werkelijk dat
dat ook
ook de
de onwaaronwaardigen 's
's Heren
eten en
en zijn
zijn
digen
Heren Vlees
Vlees eten
Bloed
drinken. Tenslotte
Tenslotte handelt
handelt de
de
Bloed drinken.
oud-katholieke
Prof. Dr P. J.
oud-katholieke Prof.
J. MAAN
MAAN
over Problemen
Problemen rondom
rondom de IntercomIntercommunie,
d.i. het
munie, d.i.
het wederkerig
wederkerig aaan
elan elkanders
kanders Avondmaal
Avondmaal deelnemen,
deelnemen, zozo-
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als
het bijv.
bijv. tussen
tussenOud-Katholieken
Oud-Katholieken
als het
en
Anglicanen bestaat.
bestaat.
en Anglicanen
Op
achtergrond van
al deze
deze rereOp de
de achtergrond
v an al
feraten
wordt steeds weer
weer zichtbaar
zichtbaar
feraten wordt
de
over de
de H.
H. EuchaEuchade katholieke
katholieke leer over
ristie,
die door
door geen de
de sprekers
sprekers ten
ten
ristie, die
volle
aanvaard wordt.
wordt. Prof.
Prof. RidderRiddervolle aanvaard
bos
het verst
verst van
van af
afdoordat
doordat
bos staat er het
hij
onze sacramentenleer
sacramentenleer nog steeds
steeds
hij onze
ziet als
ziet
als een
een„sacramentsautomatis"sacramentsautomatisme"
, waarvan
de
me",
waarvan "de
„de wortels
wortels tot
tot in de
heidense
van
de geschiedegeschiedeheidense aardlagen v
an de
nis der beschaving
beschaving doordringen"
doordringen" (blz,
(blz.
24). Meer
Meer gespreksmogelijkheden
gespreksmogelijkheden bieden
de andere
andere referenters,
referente11, aan
aan wie
wie
den de
met
name de
de door
door Casel
Casel opgeroepen
opgeroepen
met name
reflexies
binnen de katholieke
katholieke theotheoreflexies binnen
logie
(aan Prof.
Prof. Bak
Bakhuizen
den
logie (aan
huizen van den
Brink
bekend) de
de kathokathoBrink gedeeltelijk
gedeeltelijk bekend)
lieke leer over
over de
de eenheid
eenheid van
van KruisKruisoffer
en eucharistische
eucharistische viering
viering zouzouoffer en
den
kunnen verduidelijken.
verduidelijken. De
werden kunnen
De werkelijke
tegenwoordigheid tenslotte
tenslotte
kelijke tegenwoordigheid
zou
ook in de
de kategorieën
kategorieën vvan
Prof.
zou ook
an Prof.
van Niftrik zijn
zijn uit
uit te
te drukken,
drukken, daar
daar
zij
hier reeds
reeds werkelijk
werkelijk is naar
naar beide
beide
zij hier
zijden:
of „ten
"tenoordeel",
oordeel", gegezijden: tot
tot heil of
lijk
de tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van de
de
lijk ook de
Wederkomende
zal.
Wederkomende zijn
zijn zal.
P. Schoonenberg
Schoonenberg
Eduard
EICHMANN. Lehrbuch
Lehrbuch des
des
Eduard EICHMANN.
Kirchenrechts auf
aof Grond
CoGrund des Codex Iuris
Ioris canonici.
canonicl. Neu
Neu bearbeibearbeivon Klaus
KlausMcRSDORF.
MöRSDORF. II
tet von
Band. Sachenrecht.
Sachenrecht. - - Verlag
Verlag
Band.
Ferdinand Schdningh,
Schöningh, PaderPaderFerdinand
bom, 1950,
1950, 6e
6e Auflage,
Auflage, 504
504 pp.,
pp.,
born,
geb. 18 D.
D. M.
M.
geb.
Ofschoon
en
Ofschoon Eichmann's
Eichmann's leerling
leerling en
opvolger
Mörsdorf veel
aan de
de
opvolger van Mdrsdorf
veel aan
vorige uitgaven
uitgaven heeft
heeft veranderd,
veranderd, is
is
vorige
het karakter
karakter en
en de
debijzondere
bijzondere ververhet
dienste
van dit
ditCodex-commentaar
Codex-commentaar
dienste van
er in
in het
het minst
minstniet
nietdoor
doorverminderd,
verminderd,
integendeel. De
door Mbrsdorf
Mörsdorf gegeintegendeel.
De door
volgde streng
streng juridische
juridische methode
methode is
is
volgde
ook
in deze
deze bladzijden
bladzijden weer
weer onmidonmidook in
dellijk te herkennen.
herkennen. De
De omschrijving
omschrijving
dellijk
der begrippen,
begrippen, de
verder
de systematische verwijzing naar de
de grondbeginselen
grondbeginselen vvan
wijzing
an
het kerkelijk recht, die in alle onder-hetkrlijc,dnaeordelen weerkeren
weerkeren onderscheiden
onderscheiden dit
dit
delen
leerboek van
elk ander.
ander. Men
Men vindt
vindt
leerboek
van elk
elders misschien
misschien meer
meer practische
practische en
en
elders
positieve gegevens,
gegevens, zeker
zeker niet
niet meer
meer
positieve
inzicht en
en verklaring.
verklaring. Voor
Voor juristen,
juristen,
inzicht
iets meer
meer dan
dan oppervlakkige
oppervlakkige kenkendie iets
nismaking wensen
wensen met
met het
het kerkelijk
kerkelijk
nismaking
recht, is dit
dit wel
wel het
het voor
voor hen
hen meest
meest
recht,
aangepaste werk.
Huizing
aangepaste
werk. P.P.
Huizing
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T. F. LINDSAY, Saint Benedict. His
Life and Work. — Burns Oates,
London, 1950, 198 pp., 10 sh. 6 d.
Wanneer het oordeel over dit boek,
dat overal duidelijk sporen toont van
veel liefde voor het onderwerp en de
gelijke studie, minder gunstig uitvalt, dan ligt dat hieraan dat de
auteur te veel historicus is en te
weinig hagiograaf. Het schaarse feiten-materiaal van het leven van Sint
Benedict zelf wordt aangevuld door
gegevens betreffende de plaatsen
waar hij vertoefde, de politieke en
sociale achtergrond waartegen zijn
leven zich afspeelde, enz. Dit alles is
op zich voldoende interessant, maar
het gevaar dat op deze wijze het boek
zijn balans verliest is hier niet voorkomen. Zoals het boek er ligt is het
grotendeels een commentaar op de
hoofdbron van onze kennis betreffende Sint Benedict, namelijk de Dialogen van St. Gregorius ; doordat de
auteur echter te veel zich geoccupeerd heeft met dit leven vast te
leggen op een historisch verantwoord
stramien van plaatsen en tijden,
heeft hij het tijdeloze van deze ware
„man Gods", dat door al de wonderbare verhalen van Gregorius zo weldadig naar voren treedt, op zijn
minst toch wel beschadigd. Men voelt
het aan dat Sint Benedictus groter
is dan hij in deze bladzijden verschijnt. noch als persoon, noch als
heilige, noch eigenlijk ook als vader
der monniken leeft hij hier.
W. Peters
Hubertus van GROESSEN O.F.M.
Cap., De apostolische faculteiten
voor missiegebieden. — J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik. 1949, 128 pp., f 2,95.
In 1941 heeft de Congregatie tot
Voortplanting des Geloofs de formulieren van de faculteiten die aan de
missie-Ordinarissen worden verleend
iets gewijzigd. Pater van Groessen
schreef hierop de eerste Nederlandse
commentaar, waarbij hij zich veelal
nauw aansluit bij het Latijnse van
G. Vromant, Facultates apostolicae,
ed. 3a 1947, maar met verschillende
nuttige aanvullingen en wijzigingen.
Ook door de grotere beknoptheid is
dit commentaar voor de praktijk
makkelijker te hanteren, en daarvoor
is het ook geschreven.
P. Huizing.

Dominicus M. PRIMMER, O.P., Wade
mecum theologiae moralis, editio
sexta. — Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1947, XXIII-586 pp.,
geb. D.M. 5.80.
Het handige boekje is een herdruk
van de vijfde uitgave welke in 1940
bezorgd werd door P. E. M. Miinch
O.P. Het bevatte toen reeds een
kleine appendix met sommige kerkelijke verordeningen die moeilijk op de
verschillende plaatsen van het boekje
hadden kunnen ingelast worden.
Sindsdien zijn er echter nieuwe uitspraken en verordeningen gekomen
die, ofschoon ze belangrijk zijn, als
bijvoorbeeld over de toediening van
het H. Vormsel of over de vorm van
het Priesterschap, geen plaats hebben gevonden. Dit belet niet dat men
hier een helder en handig compendium heeft van het zo grondige en
wijze handboek van wijlen P. PrUmmer.
A. Snoeck
Pius PARSCH, Het Brevier, voor Nederland bewerkt en aangevuld
door de bewerker van het Jaar
des Heren. — Van Rossum,
Utrecht, Kortrijk, Zonnewende,
z.j., geb. f 7,90.
Reeds lang zagen priesters en
koorbiddende religieuzen uit naar een
boek, dat hen in de geest van het liturgisch gebed zou inwijden en dat
hen op bevattelijke en bevoegde wijze
zou leren brevieren. — Niemand
beter dan Pius Parsch kon een dergelijke onderneming a an. Zijn naam
alleen al zal de meesten geruststellen omtrent de degelijke uitvoering
van deze opzet_
Drie delen behandelen achtereenvolgens de grondslagen, de elementen
en de geest van het breviergebed. Dit
werk is dan ook eerst en vooral een
inleiding op het kerkelijk officie; het
streeft naar een juist synthetisch inzicht, naar bezieling en begeestering, meer dan naar volledigheid in
de analyse. De aangehaalde „voorbeelden" v an analyse vergemakkelijken de verdere persoonlijke studie
of het overwegend gebed.
Thans verschijnt een voor het
Noord-Nederlands publiek bijgewerkte vertaling. Op een enkele
plaats (blz. 477 nota) werd een door
enthousiasme verwarrende uitlating
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van de Schr. eerbiedig maar zeer gepast recht gezet.
Met "Het Jaar des Heren" en "Het
H. Misoffer" vormt "Het Brevier"
een bijzonder verdienstelijke trilogie.
Veel zorg en veel ruimte - 60 blz.
ongeveer werden besteed aan
practische registers die aanvullend
verwijzen naar deze drie werken: ze
verhogen nog de bruikbaarheid van
deze boeken.
Een bijzondere vermelding verdient
ten slotte het keurig voorkomen van
deze Nederlandse uitgave, rijk geïllustreerd met allerhande motieven
ontleend aan de liturgische symboliek
J. Hoing
Pius P ARSCH, Het Jaar des Heren,
bewerkt en aangevuld door de
Rector van de Benedictinessen
te Oldenzaal. Tweede deel: Paaskring. - Wed. J. R. van Rossum, Utrecht, 1950, 4e druk, 851
pp., f 6,90.
Van de vierde druk der Nederlandse bewerking van Parsch' meesterwerk kondigden wij reeds eerder met
vreugde het eerste deel aan. Het
tweede is geheel op dezelfde leest
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geschoeid. Het behandelt de tijd van
Septuagesima tot 't Pinksteroctaaf.
Met name de Vastenliturgie wordt
ons bijzonder levendig voor ogen gesteld.
P. Schoonenberg
Zr Dr M. COSTANZA C.R.S.S., Het
Kerstofficie in de Byzantijnse
Kerk. Paramonie, Vespers, Vigilie, Metten en Lauden van eerste
Kerstdag. Ingeleid en uit het
Grieks vertaald. - Geert Groote
Genootschap Den Bosch, (n.
645), 1949, 110 pp.
De meest markante eigen delen uit
de Getijden van eerste Kerstdag en
de dag daarvóór (die men grotendeels
wachtend in de kerk doorbrengt in
het Oosten: vandaar de naam "paramonie" ) worden hier in vertaling geboden. Zij geven in schriftlezingen,
psalmen en allerlei vormen van metrische poëzie een overstelpende lofzang op de Verlossing, tegenover de
zondeval gesteld als bron van verlichting tegenover bron van duisternis. De lezing dezer teksten doet ons
ook de meer sobere latijnse liturgie
van Kerstmis beter begrijpen.
P. Sch.

WIJSBEGEERTE EN PAEDAGOGm

Ignace LEPP, Le Marxisme, philosophie ambigue et efficace. Editions Labergerie, Parijs, 1949,
.344 pp., Fr. fr. 390.
De schrijver beperkt zich tot de
philosophie van het huidig communisme. Onder Philosophie verstaat
hij feitelijk: levensvisie; het zou inderdaad een moeilijke opgave zijn,
met de philosophie (strikt genomen)
van het sovjetcommunisme een boek
van ruim 300 blz. te vullen.
Op klassieke wijze wordt het communisme besproken als materialisme,
als dialectiek, als zinduiding van de
geschiedenis als humanisme. Rustig
en klaar, bewust vulgariserend, behandelt de auteur zijn onderwerp. Hij
toont aan hoe de contradicties, die
de theorie insluit, de actie niet het
minst belemmeren, maar haar "efficiency" integendeel verhogen. Twee
tekenende voorbeelden: le Het communisme is geen dialectisch materialisme, maar wel een materialisme én

een dialectiek (die van nature op een
geestelijk gebeuren wijst): volgens
de opportuniteit toont men dan één
zijde van het Janusgelaat. 2e Het
communisme doet zich als een strikte wetenschap voor, doch eist anderzijds blind geloof; zowel de positivist
als de mystiek kunnen er bijgevolg
hun gading in vinden.
In zo'n uitgebreide stof is het verder normaal, dat we met sommige
affirmaties en interpretaties van de
schrijver niet akkoord gaan. Een
punt kan de lezer echter niet ontgaan: de auteur, die dan toch vooral
de philosophie van het communisme
wil behandelen, schijnt amper Marx'
"Oekonomisch-philosophische Manuskripte" te kennen (een tekst eruit
wordt zelfs aan H. Lefebvre toegeschreven). Dit werk is nochtans van
overwegend belang voor het begrip
van Marx' philosophie en dus ook
van de communistische philosophie.
Deze kritiek cijfert evident de goede kanten van het boek niet weg, dat
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de eerste
eerste plaats
plaats aan
aanniet-marxisniet-marxisin de
ten aan
aan te
te bevelen
bevelen is,
is, die
die over
over het
het
ten
communisme
wensen te
te
communismewat
wat meer
meer wensen
vernemen ddan
enkele slagwoorden;
slagwoorden;
an enkele
vernemen
en communisten, die
die alleen
alleen het
het onderonderwijs en de
de richtlijnen
richtlijnen vvan
hun partij
partij
an hun
wijs
kennen,
zeker geen
geen kwaad
kwaad
kennen, zal
zal het zeker
doen eens een
een andere
te horen.
horen.
andere klok te
doen
Virenque
P. Virenque
ROMBOUTS-nummer,
eigen
ROMBOUTS-nummer,Ons
Ons eigen
blad,
Febr. 1950
1950 (afzonderlijk
(afzonderlijk
blad, 1 Febr.
verkrijgbaar a
à ff 1,90).
1,90).
Dit
feestnummer vvan
Ons eigen
eigen
an Ons
Dit feestnummer
Blad is geheel
geheel gevuld
gevuld met
met huldigingshuldigingsartikelen,
slot een
een
artikelen, terwijl
terwijl aan
aan het
het slot
lijst
afgedrukt is
van
boeken en
en
an boeken
lijst afgedrukt
is v
brochures door
Rombouts gebrochures
door Fr.
Fr. S. Rombouts
schreven
vertaald. Vooral
Vooral de laatlaatschreven of vertaald.
ste bladzijden,
bladzijden, die de
de biographie
biographie bebevatten.
zullen hun
hun waarde
waarde behouden,
behouden,
vatten, zullen
het lijdt
lijdt geen
geen twijfel,
twijfel, dat
dat de
de
want het
vurige emancipator op katholiek paepaedagogisch
dagogisch terrein
terrein geschiedenis
geschiedenis zal
zal
maken. Wij
op een
een
maken.
Wij wachten
wachten nu
nu nog
nog op
bibliographie
van
de door
door hem
hem gegean de
bibliographie v
schreven
onder eigen naam
naam
schreven artikelen onder
en onder
onder variërende
variërende pseudonymen.
pseudonymen.
Dr Nic.
Nic. Perquin
Perquin
Dr
P. Dr
Dr Mr
Mr ANGELINUS
ANGELlNUS O.F.M.
O.F.M. Cap.
Cap.
gemeenschapsleer. -—
Wijsgerige gemeenschapsleer.
v. d.
d. Vegt,
Vegt,Utrecht-Nij
Utrecht-NijDekker v.
megen, 1949, vijfde druk, 293 pp.,-megn,194vijfderuk,293p.
ff 5,90
5,90 en
en ff 7,25.
7,25.
eerbied voor
van P.
P.
Uit eerbied
voor het
het gezag van
Angelinus'
P. PaschaPaschaAngelinus' woord
woord heeft
heeft P.
sius
geen veranderingen
veranderingen in
de tekst
tekst
in de
sius geen
zelf aangebracht,
aangebracht, maar
aan het
het
maar wel
wel aan
zelf
einde enige
enige verduidelijkende
verduidelijkende nota's
nota's
einde
eraan toegevoegd.
toegevoegd. Het
alleen al
al
Het feit alleen
van deze
deze vijfde
vijfde herdruk
herdruk zegt
zegt volvoldoende hoezeer
men behoefte
behoefte heeft
heeft
doende
hoezeer men

aan een
een wijsgerige
wijsgerige gemeenschapsleer
gemeenschapsleer
voor
voor het
hetnederlandse
nederlandse taalgebied.
taalgebied.
Toch
deze herherToch vragen
vragen wij
wij ons
ons af,
af, of deze
drukken
in alle
alle opzichten
opzichten de
de
drukken wel
wel in
vooruitgang der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte zullen
zullen
vooruitgang
bevorderen.
druk ververbevorderen. Sinds
Sinds de
de eerste druk
scheen
heeft het
het wijsgerig
wijsgerig denken
denken
scheen heeft
zich aanzienlijk
aanzienlijk gewijzigd en
en verdiept
verdiept
en daarmee
daarmee zal ook
ook een
een vernieuwing
vernieuwing
in de gemeenschapsleer gepaard
gepaard moemoeten gaan,
gaan, hoe
hoe dankbaar
dankbaar men
men P.
P. AnAngelinus
overigens ook
ook voor
voor zijn
zijn ververgelinus overigens
worvenheden
zijn moet.
moet.
worvenheden zijn
J.
Nota
J. Nota
Dr
M. A.
A. NAUWELAERTS,
NAUWELAERTS, Simon
Simon
Dr M.
Verepacus
(1522-1598), , PedaPedaVerepacus (1522-1598)
goog
der Contra
Contra Reformatie,
Reformatie,
goog der
Opvoedkundige
Brochurenreeks,
Opvoedkundige Brochurenreeks,
1950, 79
79 blz.
blz. prijs
prijs
nr. 145, Tilburg 1950,

f 1,60.
1,60.
Simon Verepacus,
Verepacus, kanunnik van de
de
Sint Janskerk
Janskerk te
te 's's Hertogenbosch
Hertogenbosch en
en
rector
de Latijnse
Latijnse school
school aldaar,
aldaar,
rector van de
10 November
November 1598.
stierf 10
1598. Dit
Dit feit was
voor Dr
Dr Nauwelaerts
Nauwelaerts de
de aanleiding
aanleiding
voor
om
1948 dit
dit boekje
boekje over
over deze
deze huhuom in 1948
te schrijven.
schrijven. Dat het
het eerst
eerst in
in
manist te
het jaar
jaar 1950
1950 verschijnt,
verschijnt, doet
doet aan
aan de
de
zinrijkheid der
der bedoeling
bedoeling natuurlijk
natuurlijk
zinrijkheid
enigszins
afbreuk. Toch
Toch mogen
mogen wij
wij
enigszins afbreuk.
Dr
Nauwelaerts dankbaar
dankbaar zijn,
zijn, dat
dat
Dr Nauwelaerts
hij
deze wel
welniet
niet
oorspronkelijke,
hij deze
oorspronkelijke,
maar toch
toch zeer
zeer degelijke
degelijke paedagoog
paedagoog
maar
aan
de vergetelheid
vergetelheid ontrukt
ontrukt heeft.
heeft.
aan de
Deze dankbaarheid
dankbaarheid zal
zich uiteruiterDeze
zal zich
aard
beperken tot degenen,
degenen, die
die zich
zich
aard beperken
voor
de geschiedenis
geschiedenis der
der paedagopaedagovoor de
giek
interesseren: deze
deze geinteresgeïnteresgiek interesseren;
seerden
dit kleine
kleine
seerden vinden
vinden echter
echter in
in dit
boekje een
een degelijke
degelijke gids.
is een
een
boekje
gids. Het is
oorspronkelijke
dioorspronkelijkestudie,
studie,die
die zich
zich direct
op de
de bronnen
bronnen baseert.
baseert.
rect op
Dr Nic.
Nic. Perquin
Perquin
Dr

LETTERKUNDE
LETTER KUNDE
Religieuze
keuze uit
uit de
de
Religieuze Poëzie.
Poëzie. Een
Een keuze
Nederlandse
Religieuze Lyriek
Lyriek
Nederlandse Religieuze
van
1810 tot
totheden
hedenbijeengebijeengevan 1810
bracht door
door Dirk
Dirk COSTER
COSTER en
en
bracht
Antoon DEERING.
DEERING. -— De
De TijdTijdAntoon
stroom,
Lochem, 1949,
1949, 241
241 pp.,
pp.,
stroom, Lochem,
geb. f 5,50.
5,50.
geb.
Dirk Coster
Dirk
Coster schrijft
schrijft voor
voor deze
deze
bloemlezing
alle
bloemlezing een
een inleiding,
inleiding, die
die als alle
inleidingen
van Coster
Coster het
het lezen
lezen
inleidingen van
overwaard is.
naar ik
ik
overwaard
is. Coster,
Coster, als,
als, naar
meen, vrijzinnig
neemt het
meen,
vrijzinnig Christen,
Christen, neemt
het

woord
religieus zeer,
zeer, zeer
zeer ruim,
ruim,
woord religieus
waarin
Katholieken en
en Orthodoxe
Orthodoxe
waarin Katholieken
Protestanten niet
niet geheel
Protestanten
geheel met
met hem
hem
zullen
instemmen. Als
gevolg daardaarzullen instemmen.
Als gevolg
staan er
er vele
vele gedichten
gedichten in
in dit
dit
van staan
boek die
die een
een strenger
strengerselecterende
selecterende
boek
niet zou
zou hebben
hebben opgenomen
opgenomen en die
die
niet
eigenlijk
in zich
zich hebhebeigenlijk weinig religieus in
ben. Toch
een goede
goede gedachgedachben.
Toch was het een
ook het
het religieuze
religieuze aspect
aspect vvan
de
te ook
an de
poëzie
'80 eens te
te belichten,
belichten, al
al
poëzie sinds
sinds '80
zal bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Anthonie
Anthonie Donker zelf
vreemd opzien
opzien dat hij
hij in
in een
een
wellicht vreemd
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religieuze bloemlezing
religieuze
bloemlezing zo ampel
ampel ververtegenwoordigd is.
is. Een gemis
tegenwoordigd
gemis lijkt
lijkt mij
mij
dat bijvoorbeeld
Chris de
de Graaf,
dat
bijvoorbeeld Chris
Graaf, die
die
zeer mooie
zeer
mooie religieuze
religieuze gedichten
gedichten
schreef, niet
niet vertegenwoordigd
is en
schreef,
vertegenwoordigd is
en
dat van
van Gerard
Gerard Wijdeveld
Wijdeveld zijn
zijn inniginnigste godsdienstig
ste
godsdienstig vers
vers niet
niet werd
werd opopgenomen. Dit zijn
genomen.
zijn werkelijk religieuze
gedichten tegenover
gedichten
tegenover de vele,
vele, waarin
waarin
toevallig de
toevallig
de naam
naam Gods
Gods voorkomt.
voorkomt.
Zo zal menigeen
Zo
menigeen leemten
leemten weten aan
aan
te wijzen,
wijzen, die
die bij
bij een
een heruitgave
heruitgave zijn
zijn
aan te
te vullen.
vullen.
J. v. H.
J.
H.
Jacq. SCHREURS
Jacq.
SCHREURS M.S.C.,
M.S.C., Spolia
Spona.
Mundi. - Het
Mundi.
HetSpectrum,
Spectrum,
1949, 120
Utrecht, Brussel, 1949,
120 pp.
pp.
Hoe komt
komt het,
het, dat ik
Hoe
ik soms
soms in
in deze
deze
anderen meen
verzen
stem van
van anderen
meen
verzen de
de stem
Soms heeft de
te herkennen
herkennen?? Soms
de dichter
dichter
dat bedoeld;
niet slechts
dat
bedoeld; niet
slechts waar
waar hij
hij
voor ieder
voor
ieder verstaanbaar
verstaanbaar Vondel
Vondel ciciteert, of
teert,
of liever
liever Vondels
Vondels woorden
woorden in
in
zijn verzen
verzen opneemt,
opneemt, maar
maar ook waar
zijn
bijvoorbeeld Van
Van Schagens Rogiertje
bijvoorbeeld
Rogiertje
plotseling optreedt
plotseling
optreedt als symbool
symbool van
van
de moderne
de
moderne mens.
mens. Soms
Soms echter
echter
schijnt de herinnering aan
aan een
een andere
andere
stem maar
maar toevallig door
door het vers te
te
spelen : Kerstmis
Kerstmis in
in Amsterdam
spelen:
Amsterdam II
roept reminiscenties
roept
reminiscenties aan
aan Hoornik's
Hoornik's
Amsterdam wakker; in
in Zwanen
Zwanen doen
doen
de volgende
de
volgende regels
regelsonvermijdelijk
onvermijdelijk
denken aan
denken
aan Vasalis'
Vasalis' Fanfarecorps:
Fanfarecorps:
„En toen
"En
toen van
van de
demuziek,
muziek,ontroerd
ontroerd
[tot tranen
tranen
De waldhoorn
waldhoorn smeekte
smeekte met
met gedempte
gedempte
[keel,
Zag
Zag 'k
'k plots
plots het
hetsneeuwwit
sneeuwwit slapen
slapen
....""
[van twee
twee zwanen
zwanen ....
En
En ligt het
het nu
nu alleen
alleen aaan
mij, dat
dat
an mij,
,,Altijd
heimwee naar
naar u,
u, grijze
grijze
„Altijd dit
dit heimwee
Kathedralen"
mij aaan
Kathedralen" mij
hetbekende
bekende
an het
vers
vers van
van Marsman
Marsman doet
doet denken?
denken?
Misschien
zijn er
er nog meer van
Misschien zijn
van zulke
zulke
overeenkomsten
overeenkomsten aan te
te wijzen.
wijzen. Maar
Maar
of de
de dichter
dichter nu
nu bewust
bewust dan
dan wel
wel ononbewust
bewust woorden
woorden en wendingen
wendingen vvan
an
rnam, hij
anderen overnam,
hij behield
behield zijn
zijnanderov
eigen toon.
toon. En die toon
toon is
is het,
het, waarwaaraan
aan deze
deze bundel
bundel zijn
zijn eigen
eigen karakter
karakter
ontleent,
ontleent, Schreurs
Schreurs is een
een zanger,
zanger, die
die
in de
de loop
loop der
der jaren
jaren niet
niet vergeten
vergeten isis
dat dichten
dichten zingen
zingen is en
en dat
dat kleur
kleur en
en
klank
klank niet
niet ininomgekeerde
omgekeerde verhouverhouding
te staan tot
ding behoeven
behoeven te
tot de
de wijswijsheid
heid van
van de
de dichter.
dichter.
B. v.
v. M.
M.
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J.
A. RISPENS,
RISPENS, De
De Geest
Geest over
over de
de
J. A.
Wateren. -- J.J.H.H.Kok
KokN.
N.V.
V.
Kampen,
pp.,
Kampen, 1950,
1950, 280 pp.,
Het
moeilijk in kort
kort bestek
bestek de
de
Het is moeilijk
betekenis
deze bundel
bundel studies
studies,
betekenis van
van deze
uiteen
zetten. Maar
Maar wie
wie Rispens
Rispens
uiteen te zetten.
kent,
dat hij
hij degelijke
degelijke en
en diepdiepkent, weet dat
zinnige
beschouwingen kan verwachzinnige beschouwingen
ten. Hij
Hij blijft
blijft niet
niet a
aan
de periferie
periferie
an de
en
zich niet
niet tevreden
tevreden met
met opopen stelt zich
sommingen
constateringen. Hij
Hij
sommingen en
en constateringen.
respecteert
mysterie'' der
poëzie
respecteert het mysterie
der poëzie
en
pretendeert ook
te ontonten pretendeert
ook niet
niet het
het te
sluieren maar zijn scherpzinnige anaanalyse
doet ons
ons wel
wel dieper
dieper in
in de
de zin
zin
lyse doet
er
doordringen. Zijn
Zijn gedrongen
gedrongen
er van doordringen.
stijl,
naar ons
ons voorkomt
voorkomt al
stijl, het,
het, naar
al te
veelvuldige,
van
vreemde
an vreemde
veelvuldige, gebruik
gebruik v
woorden
de lelewoorden en
en vaktermen
vaktermen maakt de
zing van
van zijn
zijn opstellen
opstellen niet
niet gemakgemakkelijk.
de moeite
moeite neemt
neemt
kelijk. Maar
Maar wie
wie de
zich
te werken
werken in
inzijn
zijn gedachten,
gedachten,
zich in te
zal
de arbeid
arbeid van
van deze
deze poëtische
poëtische
zal de
denker
waar
denker kunnen
kunnen waarderen.
waarderen. En
En waar
hij
met de
de schrijver
schrijver eens
eens kan
kan
hij het niet met
zijn
en dat
dat k
kan
nog al
al eens
eens voorvooran nog
zijn- - en
komen
daarzal
zalhijhijgeprikkeld
geprikkeld
komen -- daar
worden
tot eigen
eigen nadenken.
nadenken. VeelVeelworden tot
eisend
lezer geeft de
de
eisend tegenover
tegenover de
de lezer
auteur toch meer ddan
hij vraagt. Een
Een
an hij
prachtig
lezing en
en studie
studie
prachtig boek,
boek, dat
dat lezing
overwaard
is.
overwaard is.
B.
v. M.
M.
B. v.

Garmt
STUIVELING, Elementen. Garmt STUIVELING,
N. V.
Querido's Uitgeversmij,
Uitgeversmij,
N.
V. Querido's
Amsterdam, 1949,
3e druk,
druk, 137
137
Amsterdam,
1949, 3e
pp., geb.
geb. f 5,50.
5,50.
pp.,
Deze derde
derde druk bevat ook
ook verzen,
verzen,
die na
na het
het verschijnen
verschijnen van
van de
de eerste
eerste
die
druk in
het licht
licht kwamen.
kwamen. De
De hier
hier
druk
in het
gepubliceerde
werden gegegepubliceerde gedichten
gedichten werden
schreven in de
de jaren
jaren1926-1934.
1926-1934.
schreven
Evenals in
in zijn
zijnwetenschappelijk
wetenschappelijk
Evenals
werk is Stuiveling
Stuiveling ook
ook in
in zijn
zijn poëzie
poëzie
werk
degelijk.
het SociaSociadegelijk. Zijn
Zijn verzen
verzen over het
zijn soms
soms oratorisch
oratorisch maar
maar door
door
lisme zijn
die degelijkheid
degelijkheid vervalt
tot
die
vervalt hij
hij niet
niet tot
rhetoriek. Wel
ontstaat ddan
het gegerhetoriek.
Wel ontstaat
an het
voor verstandelijkheid,
verstandelijkheid, waaraan
waaraan
vaar voor
de dichter
dichter dan
dan ook
ook niet
niet geheel
geheel ontontde
komt. Eerlijk
Eerlijk gezegd
hij ons
ons het
het
komt.
gezegd is
is hij
als hij
hij minder
minder degelijk
degelijk is. D
Dan
liefst als
an
toont hij zich een lyricus, die zich entonhijzcelyrus,dhn
ons los weet
weet te
te zingen
zingen van
van onze
onze dadaons
gelijkse zorgen.
in die
die verzen
verzen
gelijkse
zorgen. En
En in
lijkt zijn
zijn dichterschap
dichterschap zich
zuilijkt
zich het zuiteopenbaren.
openbaren.
verst te
B. v.
v. M.
M.
B.
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de HARTOG, Gods Geuzen. me
Jan de
deel. -- Elsevier,
Elsevier,Amsterdam,
Amsterdam,
Brussel,
1949, 316
316 pp.
Brussel, 1949,
In dit
dit derde
derde deel
deel van
van Gods
Gods Geuzen
Geuzen
is de
de al
al te
teuitbundige
uitbundige schrijfdrift
schrijfdrift van
van
de Hartog
Hartog enigszins
enigszins gekalmeerd,
gekalmeerd,
Jan de
wellicht
verband met
dat
wellicht in
in verband
met het
het feit dat
de inhoud
inhoud van
van dit
dit deel
deel zich
zich hoofdhoofdde
zakelijk
Holland afspeelt.
afspeelt. De
De
zakelijk in
in Holland
hoofdfiguren vinden
vinden hier
hier hun
hun
meeste hoofdfiguren
dood,
Jansen door
door ververdood, dokter
dokter Brits Jansen
giftiging.
Willem Waterreus,
Waterreus, de
de
giftiging. Willem
heilssoldaat,
in een
een
heilssoldaat, door
door vergassing
vergassing in
concentratiekamp en
zijn dochter
dochter
concentratiekamp
en zijn
peloton. Bij
Bij de
de meesmeesBertie voor het peloton.
ten breekt
breekt hier
hier ook
ook het
het licht
licht door
door dat
dat
dit
leven niet
niet iets
iets zinloos
zinloos en
en toevaltoevaldit leven
ligs is,
is, maar
maar dat
dat het
het isisingeschakeld
ingeschakeld
in een
een goddelijk
goddelijk bestel.
bestel. Wel
Wel doet
doet de
de
Hartogs God
God erg
erg pantheïstisch
pantheïstisch aan
aan
Hartogs
en kan zijn
zijn religieuze opvatting
opvatting moeimoeilijk door
door de
de christelijke beugel. In
In dit
dit
lijk
derde
alles minder
minder geforceerd,
geforceerd,
derde deel
deel is alles
minder opgeschroefd dan in de
de vorige
vorige
minder
en wint
wint daardoor
daardoor aan
aannatuurlijkheid.
natuurlijkheid.
geheel is
is Gods
Gods Geuzen
Geuzen een
een boek
boek
Als geheel
van grote
grote kwaliteiten,
kwaliteiten, een
een barok
barok
boek, dat
eerder bij
bij de
de grote
grote massa
massa
boek,
dat eerder
dan
bij de
de smaak
smaak zal
zal valvaldan bij
de élite in de
len.
Daarvoor is het
het teteonevenwichonevenwichlen. Daarvoor
grof en
en vaak
vaak tetesmakeloos.
smakeloos.
tig, te grof
an porHier en
ver vvan
porHier
en daar
daar is
is het niet ver
nografie,
doordat de schrijver
schrijver geen
geen
nografie, doordat
reserve of zelfbeperking
zelfbeperking kent.
kent. Het
Het
reserve
een dier
dier boeken,
boeken, zoals
zoals ze om
om de
de
is een
tien jaar
jaar verschijnen,
verschijnen, die
die een
een korten
korten
tijd inslaan en van
van zich
zich doen
doen spreken
spreken
tijd
om
dan na enkele
enkele jaren
jaren in
in volslagen
volslagen
om dan
vergetelheid weg
zinken. De
De eereervergetelheid
weg te zinken.
ste twee
twee delen
delen van
van deze
deze trilogie
trilogie werwerden
besproken in
in het
het Aug.-Sept.Aug.-Sept.den besproken
nummer van dit
dit tijdschrift.
tijdschrift.
nummer
J.v.
H.
J. v. H.
Dichters over sterren.
Een bloemlebloemlesterren. Een
zing door
G. J.
J. Hinnaert.
door Dr H.
H. G.
-- Van
Van Loghum Slaterus,
ArnSlaterus, Arnhem, 1949,
1949, 218 pp.
verzamelaar dezer
dezer gedichten
gedichten is
is
De verzamelaar
hoogleraar
de sterrenkunde
sterrenkunde te
te
hoogleraar in
in de
Utrecht en
en heeft
heeft in
in de
de loop
loop der
der jaren
jaren
als minnaar
minnaar van
van poëzie
poëzie een
een groot
groot
als
aantal
verzen over
over firmament
firmament en
en
aantal verzen
sterren
bijeengebracht. In
deze
sterren bijeengebracht.
In deze
bloemlezing
staan
Nederlandse, EnEnbloemlezing sta
an Nederlandse,
gelse, Franse
Franse en
en Duitse
Duitse gedichten
gedichten
gelse,
(die uit vreemde
vreemde talen
talen soms
soms erbij
erbij ververtaald)
en bovendien
bovendien nog
nog vele
vele ververtaald) en
taalde
uit andere
andere idiomen.
idiomen. Dr
Dr HinHintaalde uit

niet alleen
alleen het
het firmament
firmament
naert heeft niet
maar ook
ook de
de wereldliteratuur
wereldliteratuur afgeafgemaar
zocht. Uiteraard
Uiteraard vindt
men in
in een
een
zocht.
vindt men
dergelijke verzameling veel gedichten
gedichten
dergelijke
die slechts
slechts als
als terloops
terloops of
of toevallig
toevallig
die
de sterren
sterren raken,
raken, maar
geheel is
is
de
maar als
als geheel
een merkwaardige
merkwaardige anthologie,
anthologie, die
die
het een
bewijst dat de
de verzamelaar
verzamelaar een
een brebrebewijst
der interesse
interesse dan
dan enkel
enkel zijn
zijn weten
weten
der
schap
heeft. Ten
Ten overvloede
overvloede wordt
wordt
schap heeft.
aan
einde van
van het
het boek
boek nog
nog een
een
aan het einde
lijst
geboden van
van ster-gedichten,
ster-gedichten, die
die
lijst geboden
in de
debundel
bundel zijn
zijn opgenomen.
opgenomen.
niet in
J.
H.
J. v. H.
C. S.
S. ADAMA
ADAMA VAN
VANSCHELTEMA,
SCHELTEMA,
C.
Verzamelde Gedichten.
Gedichten. - W.
W. L.
L.
en
J. Brusse
BrusseN.V.,
N.V.,Rotterdam,
Rotterdam,
en J.
1949,
6,50 en
en
1949, 3e
3e druk,
druk, 311
311 pp.,
pp., ff 6,50
ff 7,90.
7,90.
-

Scheltema's
gedichtenverzameling
Scheltema's gedichtenverzameling
doet denken
denken aan
muziek van
van VaVadoet
aan de muziek
salis' „Fanfarecorps":
"Fanfarecorps" :
.... Een
Eenonverbloemde
onverbloemde
"„ ....
voor elk
elk verstaanbare
verstaanbare muziek,
muziek,
voor
die aan
aan het
het ademloos
ademloos publiek
publiek
die
ieder
gevoel met
met name
namenoemde".
noemde".
ieder gevoel

.Zo
het immers
immers indertijd,
indertijd, toen
toen
Zo was het
zijn bundeltjes
bundeltjes telkens
een nieunieuzijn
telkens als een
verrassing verschenen.
verschenen. Kritiek
Kritiek en
en
we verrassing
publiek
begin der
der eeuw
eeuw zagen
zagen
publiek in
in het begin
steeds
verlangend uit
naar nieuwe
nieuwe
steeds verlangend
uit naar
verzen van de
de populaire
populaire dichter,
dichter, die
die
verzen
het isolement
isolement van
van de
de tachtigers
tachtigers
het
scheen
te hebben
hebben doorbroken
doorbroken om
om
scheen te
"Kunst
geven. En
En in
in
„Kunst dem
dem Volke"
Volke" te
te geven.
hun vreugde
vreugde over
over dit
dit nieuw
nieuw geluid
geluid
hun
merkten ze
niet op,
op, hoe
hoecerebraal,
cerebraal,
merkten
ze niet
hoe ouderwets,
ouderwets, hoe
hoe rhetorisch,
rhetorisch, maar
maar
hoe
ook
hoe weemoedig
weemoedig en
en sentimenteel
sentimenteel
ook hoe
deze
schijnbaar zo
frisse, originele
originele
deze schijnbaar
zo frisse,
poëzie eigenlijk
eigenlijk was.
was.
poëzie
In
"Het tweede
tweede Plan"
Plan" heeft
heeft V
Van
In „Het
an
Duinkerken op de tekorten van dezeDuinkeropdt vanez
versen
gewezen en
en terecht
terechtbetoogd,
betoogd,
versen gewezen
dat
de populariteit
populariteit van
van de
de dichter
dichter
dat de
dezelfde
die van
van TolToldezelfde grond
grond heeft
heeft als die
lens:
gevoelens van de
de
lens : hij
hij sprak
sprak de
de gevoelens
eerste twintigste-eeuwers
twintigste-eeuwers even
evenvrienvriendelijk
Tollens het
het deed
deed met
met die
die
delijk uit als Tollens
v
an de
van
deeerste
eerstenegentiende-eeuwers.
negentiende-eeuwers.
Er
iets weemoedigs
weemoedigs in
te
Er ligt iets
in dit te
constateren
iemand, die
kriconstateren voor
voor iemand,
die de kritiekloze bewondering
bewondering voor
voor Adama
Adama
tiekloze
Scheltema heeft
heeft mee-beleefd,
mee-beleefd, die
die
van Scheltema
mee
de bekoring
bekoring van
van zijn
zijn simpele,
simpele,
mee de
melodieuze versjes
heeft ondergaan.
ondergaan.
melodieuze
versjes heeft
Dat was
was de
de romantiek
romantiek zonder
zonder bloedebloederigheid, dat
dat leek
leek een
eenverrukkelijke
verrukkelijke
righeid,
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teerheid van gevoel zonder weekhartigheid, dat leek een waardering
van het leven en zijn vreugden, die
de tachtiger pessimisten niet konden
opbrengen. En het publiek vloog er
in.
Maar dat het publiek zich vergiste
lag toch ook wel hier aan, dat er
tussen die vele minder beduidende
verzen, hier daar verspreid, gedichten voorkwamen, die wel niet monumentaal maar toch zuiver waren, niet
diep maar eerlijk. En die verzen hebben de dichter populair gemaakt : De
Dijk, De Keuterboer, de Wilgen, Holland, Kindergedachten en andere.
Dat men, gecharmeerd door deze toch
werkelijk verdienstelijke gedichtjes,
de andere aanvaardde met een bereidvaardigheid, die slechts gedekt
werd door de bekoring, die van de
sympathieke dichter uitging, laat
zich denken. Eerst een later geslacht
zou in staat zijn Scheltema's verzen
kritisch te bekijken.
Scheltema schreef zelden een gaaf
gedicht, vaak echter fraaie regels.
Soms lijkt zijn inspiratie van korte
adem : er speelt hem een aardige
versregel door het hoofd maar hij
heeft niet het geduld verder naar de
stem der Muze te luisteren en nu
gaat hij zwoegen aan de voltooiing
van het vers. En al te vaak bederft
hij het het daarmee. Ik denk a an die
aardige regels, waarmee „Oude Verven" begint:
„De wei ligt als een oud palet:
Oud geel — oud groen — roest rood"
Maar als dan de oude avond en
de oude hemel die kleuren beginnen te mengelen, d an verliest het
vers zijn bekoring. Een gedicht als

219

dit is typerend voor die kortademige
inspiratie.
Dit geldt niet enkel voor de meeste
van zijn natuurgedichten doch evengoed voor zijn „strijd"liederen, die
door de zelfde oorzaak dikwijls zo
tam verlopen. Trouwens hij was een
veel te vriendelijk dichter om krijgsmuziek te trompetten.
En zo zien we hem telkens streven naar een ideaal, dat hij net niet
bereikt. Misschien is het daaruit te
verklaren, dat hij ondanks zijn grote
populairiteit klaagt over misverstand
bij het publiek, dat tevreden was, met
wat hij leverde. De pessimistische
dichter zag wellicht te goed dat hetgeen ze begrepen niet was wat hij
bedoeld had.
In later jaren taande zijn roem. En
toch zien we nu de derde druk van
zijn „Verzamelde Gedichten verschijnen. Als we in deze bundel bladeren,
ondervinden we wat de dichter uitdrukte in zijn „Peinzerij bij een bloemetje":
Daar heb je weer dat bloempje staan
— Ik weet niet hoe ze 't noemen —
Dat trok me als kind nou 't meeste
[aan
Van alle rare bloemen".
Zijn het de oude getrouwen, die nog
eens willen genieten van jeugdherinneringen, die deze bundel lezen ? Of
heeft hij ons nog werkelijk iets te
zeggen ? Dit laatste geloven we niet.
Zijn ideeën zijn niet origineel, zijn
poëzie is niet sterk. Maar de weinige
verzen, waarin hij zich werkelijk de
dichter toonde, die hij wilde zijn, zullen hem een blijvende plaats in onze
letterkunde verzekeren.
Bern. van Meurs

GESCHIEDENIS
Dr J. S. BARTSTRA, Handboek tot
de Staatkundige Geschiedenis
der Landen van onze Beschavingskring van 1648 tot heden.
Tweede Deel: v an 1763 - 1815.
-- L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch, 1949, 471 pp., bij int.

f 17,50.
Met het initiatief te nemen tot het
uitgeven van „H andboeken" heeft
de firma Malmberg een staaltje gegeven van haar ondernemingsgeest.
Te beoordelen in hoeverre het hand-

boek tot de geschiedenis der letterkunde geslaagd is, valt buiten onze
competentie. Maar we mogen wel
zegger, dat de firma in Dr Bartstra
een geschiedkundige heeft gevonden,
die de uitgebreide stof meesterlijk
beheerst. Het is geen geringe prestatie om in het revolutionaire en Napoleontische tijdvak, die de hoofdschotel van dit tweede deel uitmaakt,
de draad vast te houden en tevens
de lezer op heldere en beknopte wijze
zijn eigen inzichten voor te houden.
Over Napoleon als probleem zegt de
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schrijver, dat
dat deze
schrijver,
deze „figuur
"figuur aanleiaanleiding zal
zal geven tot
ding
tot een
een discussie,
discussie, die
die
voortduren zal
zal zolang
voortduren
zolang er
er menselijke
menselijke
cultuur bestaat".
cultuur
bestaat". En
En hij
hij verheldert
verheldert
deze stelling met
deze
met 'n
'n pregnante
pregnante uiteenuiteenzetting v
an de
zetting
van
de „subjectieve
"subjectieve oplosoplossingen", die
die voor dit
singen",
dit probleem
probleem gegegegeven worden.
ven
worden. In zijn
zijn „Conclusie",
"Conclusie", gegetrokken uit
uit de
trokken
de resultaten
resultaten van
van het
het
Wener Congres,
Congres, toont
toont hij
hij aan,
aan, hoe
Wener
hoe in
de aanvang
de
aanvang van
van de
de 19e
1ge eeuw,
eeuw, zowel
zowel
op buitenl
andse als
op
buitenlandse
als de
debinnenlandse
binnenlandse
politiek nog grotendeels
de geest vvan
an
politiek
grotendeels de
de 18e eeuw bleef doorspoken. Bij de18uwblforspken.Bij
de keuze
de
keuze der
der illustraties
illustraties heeft
heeft de
de
schrijver een
een selectie van
schrijver
van platen
platen toetoegepast, die
gepast,
die in
in het
hetalgemeen
algemeen verrasverrassend nieuw
send
nieuw zijn.
zijn.
Een aantal synchronistische
Een
synchronistische en genegenealogische tabellen
alogische
tabellen kunnen
kunnen de
de studestuderenden in
in dit vak van
renden
van veel
veel dienst
dienstzijn.
zijn.
Daar de auteur zich heeft
heeft moeten
moeten bebeperken, zijn
zijn sommige
perken,
sommige zinnen
zinnen histohistorisch onjuist
risch
onjuist uitgevallen.
uitgevallen. Wij
Wij wijzen
wijzen
op: „Inmiddels
"Inmiddels trokken de JezuïJezuib.v. op:
ten zich
ten
zich niet
niet zoveel
zoveel van
van de
de ophefopheffing
aan". (blz.
(blz. 24)
24).. De
De toegevoegde
toegevoegde
fing aan".
noot zal voor vele lezers
noot
lezers de
de uitlating
uitlating
niet verzachten.
verzachten. Het
Het officiële
officiële herstel
herstel
der Societeit had niet plaats
der
plaats in
in April
April
(blz.
443),, maar
op 7 Augustus
Augustus 1814.
1814.
(blz. 443)
maar op
Overigens is
is dit werk, zoals we
Overigens
we reeds
reeds
an het
bij
van
het eerste
eerste deel
deel
bij de
de bespreking v
zeiden, sterk
sterk aan te
te bevelen.
bevelen.
zeiden,
K. J. D.
K.
D.
W. ANDERS,
W.
ANDERS, Een
Een Leger in Ballingschap. -- Uitgeverij Born, Assen,
1950, 281
1950,
281 pp., ff 8,90.
8,90.
Door de
Door
de afgeslotenheid
afgeslotenheid vvan
ons
an ons
land
land tijdens
tijdens de
de Duitse
Duitseoverheersing
overheersing
zijn
zijn vele
vele oorlogsbedrijven
qorlogsbedrijven voor
voor ons
ons
een
een gesloten
gesloten boek
boek gebleven.
gebleven. Ook
Ook na
na
de
de bevrijding
bevrijding ging
ging onze
onze aandacht
aandacht
meer uit
naar datgene
datgene wat
wat zich
zich in
in
meer
uit naar
het westen
an wat
westen afspeelde
afspeelde ddan
wat in
in het
het
oosten
oosten was
was gebeurd.
gebeurd. Het
Het spannende
spannende
boek van Luitenant-generaal
Luitenant-generaal W.
W. AnAnders, opperbevelhebber
an het
opperbevelhebber vvan
het strijstrijdende
dende Poolse leger,
leger, verdient
verdient daarom
daarom
meer dan gewone
gewone belangstelling.
belangstelling. Hoe
Hoe
dit
dit Poolse
Poolse leger,
leger, door
door de
de Sovjets
Sovjets in
in
de
de rug
rug aangevallen,
aangevallen, ten
ten onder
onder ging
ging
en
en doelwit
doelwit was
was van
vansystematische
systematische
uitroeiing
uitroeiing in
in de
de beruchte
beruchte concentraconcentratiekampen;
hoehet,
het, na
na de
tiekampen; hoe
de aaanval
anval
van Hitler
Hitler op
op Rusland,
Rusland, schoorvoetend
schoorvoetend
door
door de
de Sovjets
Sovjets in
in vrijheid
vrijheid werd
werd gegesteld,
steld, omdat
omdat Stalin
Stalin niet
niet anders
anders kon
kon
en daarna
ando van
daarna onder
onder comm
commando
van AnAn-

ders,
de beroemde
beroemde tocht
tocht der
der 10000
1000()
ders, de
als herhalend,
herhalend, in
terecht kwam,
kwam,
in Iran terecht
is
op zich
zich zelf
zelf al
al een
eentragedie,
tragedie, die
die
is op
aangrijpend
dappere Poolse
Poolse
aangrijpendis.
is. Het dappere
leger
moest overal,
overal, waar het
het kwam,
kwam,
leger moest
de
afbijten:: in
bij de
de zwazwade spits afbijten
in Italie bij
re gevechten
gevechten van Monte
Monte Cassino
Cassino en
eIL
Ancona;
gesneuvelden bedekbedekAncona; Poolse gesneuvelden
ken de
de slagvelden
slagvelden van
van Azië,
Azië, Afrik
Afrikaa
en
zelfs van Nederland.
Nederland.
en zelfs
De
tweede wereldoorlog
wereldoorlog was
beDe tweede
was begonnen
de zelfst
zelfstandigheid
gonnen om
om de
andigheid van
Polen
handhaven. Daarvoor
Daarvoor heeft
heeft
Polen te handhaven.
al
die jaren
jaren het
het Poolse
Poolse leger
leger met
met
al die
heldenmoed
Ofschoon de
de
heldenmoed gestreden.
gestreden. Ofschoon
geallieerden
gewonnen hebhebgeallieerden de oorlog gewonnen
ben,
voor dit
dit Poolse
Poolse leger het rereben, is
is voor
sultaat,
nog steeds
steeds in
in balbalsultaat, dat
dat het
het nog
lingschap
rondzwerft en dat
dat hun
hun valingschap rondzwerft
derland
Stalin
derland onder
onder de
de tyrannie
tyrannie van
van Stalin
zucht.
De tragiek
tragiek van
van Polen
Polen schijnt
schijnt
zucht. De
zonder
einde te
te zijn.
zijn.
zonder einde
Anders
beschrijft de
militaire epiepiAnders beschrijft
de militaire
soden
fierheid. Wat
Wat de
de zwakke
zwakke
soden met
met fierheid.
houding
Roosevelt en
en Churchill
Churchill
houding van
van Roosevelt
ter bescherming
bescherming van Polen
Polen tegen
tegen de
de
heerszucht
Stalin betreft,
betreft, toont
toont
heerszucht van
van Stalin
hij,
zonder bitterheid,
bitterheid, begrip
begrip voor
voor
hij, zonder
hun moeilijkheden,
moeilijkheden, maar „de
"de schande
schande
van Teheran"
Teheran" en van
van Yalta
Yalta heeft
heefthik
hij
onverbiddelijk
aangetoond.
onverbiddelijk aangetoond.
Het boek
boek van
van Anders
Anders is een
een docudocument van historische
ment
historische betekenis.
betekenis. Het
Het
kan ook ons leren,
leren, voor
voor zover
zover we het
het
niet ondervonden,
ondervonden, dat op
op grote
grote bondbondgenoten weinig
te ma
magenoten
weinig of
of geen
geen staat te
ken is.
is.
ken
K.
D.
K. J. D.
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Dr Jos.
Jos. MARECHAL,
MARECHAL, Geschiedenis:
Geschiedenis
van de
de Brugse beurs.
beurs. -- De
DeAnAnjelier, Brugge, 1949,
100 pp., 19
1949, 100
afbeeldingen.
werd het oude
oude gasthof
gasthof Ter
Ter
In 1947 werd
Buerse te Brugge
Brugge gerestaureerd
gerestaureerd zozoBuerse
het in
in de
deMiddeleeuwen
Middeleeuwen was.
was. Di
Dit
als het
t
huis vormde
vormde toen
toen het
hetmiddelpunt
middelpunt
huis
van het
het plein
plein waar
waar de
de oudste
oudste hanhandelsbeurs van de
de wereld
wereld ontstond.
ontstond.
delsbeurs
Achtereenvolgens handelt
handelt de
de auauAchtereenvolgens
geslacht van
van der
der BuerBuerteur over het geslacht
dat in
in dit
dithuis
huiswoonde,
woonde, over
over de
de
se dat
drie gebouwen
gebouwen Ter
Ter Ouder
Ouder Buerse,
Buerse,
drie
Ter Buerse
Buerse en De
De Cleene
Cleene Buerse,
Buerse, een.
Ter
n
slotte over
over het
het beursplein
beursplein en
en de
de
ten slotte
han
handelsbeurs.
uiterst gedegen
gedegen
delsbeurs. Deze
Deze uiterst
studie is een
een rijke
rijke bijdrage
bijdrage tot
tot de
de
studie
betere
betere kennis
kennis van
van „Brugge
"Brugge die
die ScoScone".
M. Dierickx
Dieric1a
M.
.

.
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Prof Dr
Dr P.
P.GEYL,
GEYL, Geschiedenis
Gesehiedenis van
van
de Nederlandse
stam. Deel
de
Nederlandse stam.
Deel II:
n:
16484751. HerZiene
Herzieneuitgaaf.
uitgaaf.- 1648-1751.
„Wereldbibliotheek, Amsterdam"Wereldbibliotheek,
AmsterdamAntwerpen, 1949,
1949, 454
454 pp.,
Antwerpen,
pp., volvollinnen b
linnen
band
Fr. 275,
275, rijk
rijk geill.
geil!.
and Fr.
Dit standaard werk van Prof.
Prof. Geyl,
Geyl,
die als
-die
alsGrootnederlandse
Grootnederlandse geschiedgeschiedschrijver meer
meer verdiensten
verdiensten heeft dan
schrijver
dan
wie ook,
ook, behoeft
behoeft niet
niet meer
meer geintrogeïntroduceerd te
te worden.
duceerd
worden. Het eerste
eerste deel
deel
van de
de herziene
herziene uitgaaf
uitgaaf hebben
hebben wij
wij
vroeger uitvoerig
in een
vroeger
uitvoerig besproken
besproken in
een
kroniek : "Grootnederlandse
„Grootnederlandse geschiedkroniek:
schrijving" (K.C.T.
III,
schrijving"
(K.C.T. Streven,
Streven, Jrg.
Jrg. m,
October 1949,
1949, pp.
pp. 79-88,
October
79-88, vooral
vooral pp.
pp.
82-83) .Ook
Ookdit
dittweede
tweededeel
deel- - be82-83).
beantwoordend aan
aan de
de tweede
tweede helft van
antwoordend
van
het II.
·het
n. Deel
Deel en
en het
het volle
volle III.
nl. Deel
Deel
van de
van
de eerste
eerste uitgave
uitgave -- heeft
heeft de
de
auteur nauwkeurig
.auteur
nauwkeurig nagezien.
nageZien. De
De
structuur en
en de
de geest vvan
an het
structuur
het werk
werk
blijven
maar de
de schrijschrijblijven ongewijzigd,
ongewijzigd, maar
ver heeft
ver
heeft hier
hier en
en daar
daar een
eennieuwe
nieuwe
.alinea
aan zijn
zijn tekst
teksttoegevoegd,
toegevoegd,
alinea aan
enige nieuwe
nieuwe ondertitels
ondertitels ter
ter verduiverdui-enige
delijking ingelast
ingelast en
en ook
-delijking
ook enkele
enkele
nieuwe citaten
an oude
nieuwe
citaten vvan
oude schrijvers
schrijvers
aangehaald. Men
Men mist
mist node
aangehaald.
node een
een lijst
lijst
van de
de talrijke
talrijke platen,
platen, die
die in
in deze
deze
groot-in-8° uitgaven
uitgaven goed
goed tot hun
.groot-in-S·
hun
recht komen.
komen.
Wij
Prof. Geyl,
Geyl, die
die met
met
Wij hopen
hopen dat
dat Prof.
dit II.
dit
n. Deel
Deel de
de einddatum
einddatum van
van zijn
zijn
eerste uitgave
uitgave bereikt,
bereikt, ons
ons zeer
zeer binbinnenkort ook
ook het
het vervolg
nenkort
vervolg en het slot
slot
van zijn
zijn groots
groots oeuvre
oeuvre zal
zalbezorgen.
bezorgen.
M. Dierickx
M.
Dierickx
Comte L.
L. de
deLICHTERVELDE,
LICHTERVELDE, LêoLëopold
II (Coll.:
pold 11
(Col!.: „Présence
"Présence de
de l'hisl'histoire")
toire"). .- - Les
Les Presses
Presses de
de BelBelgique,
gique, Editions
Editions Universitaires
Universitaires
Brussel,
Brussel, z.j. (1949),
(1949), 36e
36eduizend,
duizend,
388 pp.,
Fr. 99.
99.
388
pp., Fr.
Van
die voor
Van deze
deze biographie,
biographie, die
voor het
het
eerst in
in 1926
1926 verscheen,
verscheen, werden
werden vØr
vóór
de
de oorlog
oorlog 35.000
35.000 exemplaren
exemplaren ververspreid.
spreid. Nu
Nu de
de monarchie
monarchie in
in België
België
gevaar loopt,
loopt, hebben
hebben de
de schrijver
schrijver en
en
de
de uitgever
uitgever het
het als
als hun
hun plicht
plicht bebeschouwd,
en het
het levenswerk
levenswerk
schouwd, het leven en
van België's
België's grootste
grootste koning
koning weer
weer
aan het
het lezend
lezend publiek
publiek voor
voor te
te legleggen.
In
In de
de regering
regering van
van Leopold
Leopold II
n
(1865-1909)
treffen vooral
(1865-1909) treffen
vooral drie
drie feifeiten. Binnen
Binnen de
de perken
perken van
van zijn
zijn conconstitutionele
stitutionele macht
macht trachtte
trachtte hij
hij het
het
belang van het
het land
land boven
boven alle,
alle, vaak
vaak
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kleine,
partijen te
stelkleine, politiek
politiek der
der partijen
te stelen,
hij aarzelde
aarzelde niet soms maatremaatreen, en hij
gelen
nemen die
die ons
onsautoritair
autoritair
gelen te nemen
voorkomen.
de
voorkomen. Zijn
Zijngrootste
grootste zorg
zorg in de
binnenlandse politiek
binnenlandse
politiek was
steeds te
te
was steeds
ijveren
leger, en alle
alle
ijveren voor
voor een
een sterk
sterk leger,
Franse
annexatiepogingen te
doen
Franse annexatiepogingen
te doen
doodlopen.
doodlopen. Maar
Maar zijn
zijn levenswerk
levenswerk was
om,
de wil vvan
zijn kleiom, alléén
alléén tegen
tegen de
an zijn
ne
met wonderen
wonderen v
van
ne natie, met
an diplomatieke vaardigheid
vaardigheid tegenover de
de wanwantrouwende
ten koste
koste
trouwendegrote
grote staten,
staten, ten
van zware
zware financiële
financiële offers,
offers, in
in MidMidden-Afrika
den-Afrika een
een koloniale
koloniale staat
staat vvan
an
ongemene rijkdom op te richten, die ongemrijkdptchen,
hij
de avond
avond van
van zijn
zijn leven
leven aan
aan
hij op
op de
België overmaakte.
overmaakte.
Deze
uitstekende biographie
biographie kunkunDeze uitstekende
nen
wij slechts
slechts de
de ruimste
ruimste verspreiverspreinen wij
ding toewensen.
toewensen.
M.
Dierickx
M. Dierickx
H. RAUSCHNING, Tijd van delirium.
- H. P. Leopolds Uitg. Mij, Den-H.PLeopldsUitgMj,Dn
Haag,
1949, 344
344 pp.,
pp., ff 7,15
Haag, 1949,
7,15 en
ff 8,90.
8,90.
De gewezen nationaal-socialistische
nationaal-socialistische
president
de senaat
senaat van
van Danzig,
DanZig,
president van de
spoedig in
in zijn
zijn ideaal
ideaal bedrogen
bedrogen
die al spoedig
- dedepartij
partijin
in1935
1935 verliet
verliet en
en uit
uit het
het
land vluchtte, noemt
noemt zijn
zijn in
in 1946
1946 voor
voor
het eerst
eerst verschenen
verschenen boek: „Time
"Time of
of
delirium".
de romeinse
romeinse
delirium". Hij
Hij wil hierin de
dichter
Horatius navolgen,
navolgen, die
die het
het
dichter Horatius
chaotische
de auguauguchaotische tijdperk
tijdperkvóór
vór de
stijnse
vrede zo
zo kenschetste,
kenschetste, door
door
stijnse vrede
zich af te
te vragen
vragen of
ofde
decrisistijd
crisistijd die
die
zich
nu meemaken
meemaken niet
nietsoortgelijke
soortgelijke
wij
wij nu
deliriumeigenschappen
vertoont.
deliriumeigenschappen vertoont.
In knappe
knappe politieke
politieke en
encultuurphilocultuurphilosophische
de
sophische beschouwingen
beschouwingen stelt
stelt R. de
diagnose van
deze tijd,
tijd, wijst
wijst op
op de
de
diagnose
van deze
therapieën die
die half
half werk
werkleveren
leveren
vele therapieën
daarmee juist meer
meer tot
tot de
deonderonderen daarmee
gang van
van de
de zieke
ziekemeewerken,
meewerken, o.a.
o.a.
gang
humanisme zonder
zonder God,
God, en geeft
geeft
het humanisme
dan
dan zijn
zijn „oplossing".
"oplossing". Door
Door deze
deze wewereldcrisis heen,
meent de
de S.,
S., kan
kán
reldcrisis
heen, zo
zo meent
de mens
mens een
eenwereldeenheid
wereldeenheid vinden.
vinden.
de
Maar deze zal
zal slechts
slechtsmenselijk
menselijkzijn,
zijn,
Maar
de menselijke
menselijke persoonlijkpersoonlijkindien men de
heid in
in haar
haar volle
volle waarde
waarde eerbiedigt
eerbiedigt
heid
ervan overtuigd
overtuigd is,
dat dit
dit alleen
alleen
en ervan
is, dat
gebeurt, indien
indien deze
deze eerbied
eerbied berust
berust
gebeurt,
bovenmenselijke princiepen,
princiepen, op
op de
de
op bovenmenselijke
God van het
het christendom.
christendom.
God
Ongetwijfeld zal
hier of
of daar
daar
Ongetwijfeld
zal R.
R. hier
tegenspraak prikkelen,
prikkelen, ook
ook zijn
zijn
tot tegenspraak
uiteindelijke oplossing
blijft nog
nog
uiteindelijke
oplossing blijft
vaag, maar
maar als
als geheel:
geheel: een
eenbelangbelangvaag,
rijk
rijk boek.boek. J. Nota
J. Nota
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KUNST
CULTUURLEVEN
KUNST EN CULTUURLEVEN
Eug. De
Eug.
De BOCK,
BOCK, De
DeNederlanden.
Nederlanden.
Overzicht van de
Overzicht
geschiedenis,
de geschiedenis,
de beeldende
de
beeldende kunsten,
kunsten, de
de bouwbouwkunst en
kunst
en de
de letterkunde.
letterkunde. ---- De
De
Sikkel, Antwerpen, 1949,
Sikkel,
1949, XV-543
XV-543
pp., 24
buitentekstplaten, ing.
ing.
pp.,
24 buitentekstplaten,
Fr. 240,
Fr.
240, geb.
geb. Fr.
Fr. 280.
280.
Een mooi
Een
mooi boek!
boek! Samen
Samen met de
de popolitieke geschiedenis
litieke
geschiedenis behandelt
behandelt de
de
auteur de
auteur
de schilderkunst
schilderkunst en
en aanveraanverwante kunsten,
wante
kunsten, de
de bouwkunst
bouwkunst en de
de
letterkunde. Zo
Zo lezen
lezen wij
letterkunde.
wij over
over Hooft
Hooft
en Vondel,
en
Vondel, over
over Rubens
Rubens als
als diplodiplomaat en
en schilder,
schilder, over
over Rembrandt
Rembrandt en
en
Van Dijck,
Van
Dijek, over
over toneel
toneel en
en glasschilglasschilderkunst, over
over de Hervorming
derkunst,
Hervorming en de
de
Jezuïeten, en
en zeer uitvoerig
Jezuïeten,
uitvoerig over
over de
de
opstand tegen
tegen Spanje
in de
opstand
Spanje in
de XVIe
XVle
eeuw. Al
eeuw.
Al is
is de
de auteur
auteur geen
geen eerste
eerste
rangs stylist
rangs
stylist toch
toch weet
weet hij
hij de
de lezer
lezer
door de
door
de grote
grote afwisseling
afwisseling en
en de
de
an personen
krachtige typering
krachtige
typering vvan
personen en
en
toestanden voortdurend
toestanden
voortdurend te
te boeien.
boeien.
De periode
De
periode vóór
vóór 1400
1400 krijgt
krijgt maar
maar
vijftig bladzijden
en die
die na
vijftig
bladzijden en
na 1800
1800
slechts vijf,
slechts
vijf, terwijl
terwijl de
de XVIe
XVle en
en de
de
andeel
XVIIe
XVIIe eeuw
eeuw met het
het leeuwena
leeuwenaandeel
gaan strijken
strijken (pp.
(pp. 138-448)
138-448).. Een gegelukkige idee
idee was
was de
de hele
hele Nederlanden
Nederlanden
te behandelen,
behandelen, al legt
legt de
deschrijver
schrijver
lichtelijk het
het accent
lichtelijk
accent op
op het
hetZuiden.
Zuiden.
Men
Men kan
kan onmogelijk
onmogelijk verwachten
verwachten
dat één
één auteur
auteur tegelijk
tegelijk die
die verscheiverscheidene
dene aspecten
aspecten van
van de
de geschiedenis
geschiedenis
totaal beheerst.
beheerst. Wel
Wel wordt
wordt men
men gegetroffen door
door de
de verbazende
verbazende kennis
kennis en
en
de bijgehouden
bijgehouden documentatie.
documentatie.
Op
Op de tamelijk
tamelijk lange
lange uiteenzetting
uiteenzetting
van wat
wat men
men ten
ten onrechte
onrechte „het
"hetvoorvoorspel van
van de
de Opstand"
Opstand" genoemd
genoemd heeft,
heeft,
is zowel
zowel voor
voor de
de geest
geest die
die er
er uit
uit
spreekt,
als voor
spreekt, als
voor tal
tal van
van feiten
feiten veel
veel
af te
te dingen.
dingen. Het
Het isis onjuist
onjuist dat
dat PhiPhilips
lips II
II bij
bij zijn
zijn vertrek
vertrek naar
naar Spanje
Spanje
hier
hier Spaanse
Spaansevertrouwensmannen
vertrouwensmannen
achterliet,
achterliet, en
en onder
onder de
deNederlanders
Nederlanders
niets
anden kende
.
niets dan
dan vij
vijanden
kende (p.
(p. 193)
193).
De
De Consulta
Consulta was
was geen
geen„Geheime
"Geheime
Raad"
Raad" (ibidem)
(ibidem).. Granvelle
Granvelle wordt
wordt
bijna
bijna een
een caricatuur
caricatuur en
en ook
ook over
over
Oranje
Oranje staan er
er enkele
enkeleonjuistheden.
onjuistheden.
In 1566
1566 werden
werden Bergen
Bergen en
en Montigny
Montigny
niet
niet door
door het
het Eedverbond
Eedverbond (p.
(p. 208)
208)
naar
naar Spanje
Spanje gestuurd
gestuurd maar
maar door
door de
de
Nederlandse
Nederlandse regering.
regering. Eerst
Eerst horen
horen
wij
wij dat
dat Oranje
Oranje voor
voor de
de raad
raad van
van be00-

roerte
en veroordeeld,
veroordeeld,
roerte gedaagd wordt en
en
pas daarna
daarna dat
dat Alva,
Alva, de
de oprichoprichen pas
ter
die raad,
raad, in
in de
de Nederlanden
Nederlanden
ter van die
aankomt
(p. 211)
211).. Wij
Wij konden
konden deze
deze
aankomt (p.
lijst
wat verlengen.
verlengen.
lijst nog
nog heel wat
In
zijn geheel
geheel genomen
genomen is
het
In zijn
is het
boek
geslaagd en
en wij
wij bevelen
bevelen
boek echter
echter geslaagd
de
lezing warm
warm aan.
aan.
de lezing
M.
Dierickx
M. Dierickx
Christopher
WSON, Religion
Christopher DA
DAWSON,
Religion and
tbe
Rise of
ofWestern
Western Culture.
Culture.
the Rise
(The
Gifford Lectures
Lectures of
of1948)
1948)..
(The Gifford
- Sheed
& Ward„
Ward" London,
London, 1950,
Sheed &
286
286 pp.,
pp., 15
15 sh.
--

Wanneer
auteur op
op zijn
zijn
Wanneer men
men de
de auteur
tocht van de
de vijfde
vijfde naar
naar de
de veertienveertiende
heeft,
men dat
dat
de eeuw gevolgd h
eeft, weet men
een
betiteling als
als„donkere
"donkere middelmiddeleen betiteling
eeuwen"
juister inlicht
inlicht omtrent
omtrent
eeuwen" ons
ons juister
hen
haar
hen die deze naam uitvonden en haar
willen sauveren
sauveren ddan
omtrent het
het tijdtijdan omtrent
perk dat ze
ze daarm
daarmede
typeren.
ede willen typeren.
Het is ook zeer moeilijk om na hetHetisokzrmljnahet
even
als overtuigende
overtuigende betoog
betoog
even rustige als
van autoriteit
autoriteit als
als Dawson
Dawson niet
niet een
een
van
beangstigend gevoel
krijgen omombeangstigend
gevoel te krijgen
trent de
de westerse
westerse beschaving
beschaving in
in de
de
trent
moderne tijd:
moeite en
en
moderne
tijd :toen
toen na
na veel moeite
talloze conflicten
conflicten de
de lampen
lampen eindelijk
eindelijk
aan waren
waren --- een
een werk
werk van
van eeuwen
eeuwen
aan
- hebben
hebben ze
ze de
de olie
olieweggeworpen,
weggeworpen,
—
met het
het gevolg
gevolgvan
vanonvermijdelijke
onvermijdelijke
met
duisternis in
verschiet; een
een duisduisduisternis
in het verschiet;
ternis waarvan
waarvan we
we helaas
helaas kunnen
kunnen
ternis
meepraten. Zoals
Zoals in
in zijn
zijn andere
andere werwermeepraten.
- The
TheMaking
Making of
ofEurope,
Europe, ProProken -and Religion,
Religion, Religion
Religion and
and CulCulgres and
ture -- toont
toontDawson
Dawsonons
onsopnieuw
opnieuw
ture
de weg
weg om
om door
door het
hetdorre
dorre levenloze
levenloze
de
materiaal van
jaartallen en
en feiten
feiten
materiaal
van jaartallen
etc. heen
heen te
te zien
zien en
en oog
oog tetekrijgen
krijgen
etc.
voor die
die andere
andere veel
veelbelangrijker
belangrijker
voor
in het
het leven
leven van
vaniedere
iederemens
mens
factoren in
en ieder
ieder volk,
voll{, voornamelijk
voornamelijk van geesgeestelijk-godsdienstige aard,
die meer
meer
telijk-godsdienstige
aard, die
verloren of gewonnen
gewonnen veldslagen
veldslagen
dan verloren
zijn toekomst
toekomst bepalen.
bepalen. Hoe
Hoe meeslemeeslezijn
pend ook
ook geschreven,
geschreven, is
het geen
geen
pend
is het
gemakkelijk boek.
boek. Dit schrikke
schrikke geen
geen
gemakkelijk
ontwikkelde mens
aan dit
dit
ontwikkelde
mens af:
af : wie
wie aan
boek zijn
zijn tijd
tijd en energie
energie geeft,
geeft, wordt
wordt
boek
beloond voor
leven. Dit
is hoge
hoge
beloond
voor het
het leven.
Dit is
lof voor
voor dit
dit boek:
boek: inderdaad
inderdaad en
en ververlof
diend ook.
ook.
diend
W. Peters
Peters
W.
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VØØ
VARIA
J. W. HOFWIJK,
:r.
HOFWUK, Rome roept. --- De
De
Koepel,
Nijmegen-Antwerpen,
1949, 251
251 pp.,
1949,
pp., geïll.
geill.

. De
bekende Nederlandse
Nederlandse reporter
reporter
De bekende
van de
van
de Maasbode,
Maasbode, J.
:r. W.
W. Hofwijk,
Hofwijk,
geeft
ons in
in dit
ditboek
boekeen
eenboeiende
boeiende
geeft ons
reportage van
van zijn
in de
reportage
zijn Romereis
Romereis in
de
lente van
lente
van 1949.
1949. Hij
Hij weet een
een massa
massa
dingen, hij
hij heeft
heeft heel
dingen,
heel wat
wat meegemeegemaakt en
maakt
en vertelt
vertelt hierover
hierover op
op een
een
kleurige, soms humoristische,
kleurige,
humoristische, soms
soms
anier. Zijn
ontroerende m
manier.
Zijn audiëntie
audiëntie bij
bij
Pius XII
Pius
XII en
en het
het bijwonen
bijwonen van
van een
een
Pausmis in
in de
Pausmis
de Sixtijnse
Sixtijnse Kapel
Kapel zijn
zijn
wel hoogtepunten
van het boek.
wel
hoogtepunten van
boek. Wie
Wie
in Rome
in
Rome heeft
heeft geleefd,
geleefd, proeft
proeft hier
hier
klimaat in
in en
en ...
... krijgt
het Romeinse
Romeinse klimaat
krijgt
een beetje heimwee
heimwee naar
naar de
de Eeuwige
Eeuwige
Stad; wie gedurende
stad;
gedurende hot
het Heilig
Heilig Jaar
:raar
op bedevaart
op
bedevaart gaat naar
naar Rome
Rome heeft
heeft
aan dit
~
dit boek
boek geen
geen reisgids,
reisgids, maar
maar
een uitstekende
een
uitstekende inleiding
inleiding en
en voorvoorbereiding op
op de
de grote tocht.
bereiding
tocht.
M. Dierickx
M.
Diericltx
Italië
Leo GESSI, Gids van Rome en Ita.Illi
met een woord
woord vooraf
vooraf van Mgr
Mgr
K. Cruysberghs.
K.
Cruysberghs. --- Reisbureau
„Ultra Montes",
"Ultra
Montes", Antwerpen,
Antwerpen,
1950, 304
geïll., ge1950,
304 pp.,
pp., rijk geill.,
geplooid plan
plan van
van Rome.
Rome.

Deze „Gids
"Gids van Rome"
Rome" is de
de enige
enige
geautoriseerde Nederlandse
geautoriseerde
Nederlandse vertavertaling van de
ling
de „Guida
"Guida di
di Roma"
Roma" van
van
Leo
Leo Gessi.
Gessi. In
In negen
negen„wandelingen"
"wandelingen"
leidt ons
leidt
ons de
de auteur
auteur door
door de
de stad
stad en
en
toont
toont alle
alle merkwaardigheden
merkwaardigheden met
met
een kort
kort commentaar;
'commentaar; bij
bij elke
elke „wan"wandeling" is
is er een
deling"
een korte
korte schets
schets van
van
de
de te volgen
volgen weg
weg met
met de
de namen
namen van
van
de
de straten,
straten, pleinen
pleinen en
enmonumenten.
monumenten.
Aldus
Aldus bezoeken
bezoeken wij
wij de
de voornaamste
voornaamste
kerken
kerken en katakomben,
katakomben, het
het VatiVatikaan,
de forums
en al
al wat
kaan, de
forums en
wat er
er bebezienswaardig
is in de
zienswaardig is
de stad.
stad. Ook
Ook is
is er
er
een tiende
tiende wandeling
wandeling of,
of, beter,
beter, rondrondreis door
door de
de omstreken
omstreken:: Ostia,
Ostia, FrasFrascati,
cati, Castelgandolfo,
Castelgandolfo, Tivoli,
Tivoli, enz.
enz.
eerste bijvoegsel
bijvoegsel (pp.
(pp.256-260)
256-260)
Een eerste
handelt over
over alles
alles wat
wat de
deVlamingen
Vlamingen
als Vlamingen
Vlamingen te
te Rome
Rome interesseert.
interesseert.
—
heeft men
- Waarom
Waarom heeft
men niet
niet enkele
enkele
bladzijden
besteed aan Nederland
bladzijden besteed
Nederland te
te
Rome
Rome?? -— Een tweede
tweede bijvoegsel
bijvoegsel (pp.
(pp.
261-304)
telkens een
een kort
kort comcom261-304) geeft telkens
mentaar
met het
mentaar met
het stadsplan
stadsplan en
en de
de
voornaamste
voornaamste gebouwen
gebouwen van
van Genua,
Genua,

Turijn,
Padua,
VeTurijn, Milaan,
Milaan, Stresa,
Stresa, P
adua, Venetië,
Florence, Assisi en
en Napels.
Napels.
netië, Florence,
De
keur der
der talrijke
talrijke reproducties
reproducties
De keur
is
goed. Toch
Toch hadden
hadden wij
graag de
de
is goed.
wij graag
voorgevel
Gesu afgebeeld
afgebeeld gegevoorgevel van
van de Gesu
zien,
model van
van alle
alle barokkerken,
barokkerken,
zien, het model
en het St. Ignatius-altaar
Ignatius-altaar in
in die
die kerk,
kerk,
dat
het mooiste
mooiste van
van heel
heel Rome
Rome
dat als het
geroemd
paar taalvlektaalvlekgeroemd wordt.
wordt. Een
Een paar
jes had
had men
men kunnen
kunnenvermijden
vermijden:: aldus
aldus
„kruisaf doening"
188) voor
"kruisafdoening"
(p.(p. 188)
voor
kruisafneming,
de grote
grote doopkadoopkakruisafneming, en
en de
pel
van Florence
Florence wordt
wordt hier
hier „doop"dooppel van
vont"
290) gedoopt! Maar
Maar dit zijn
zijn
vont" (p. 290)
kleinigheden.
Een
keuriger, prettiger,
prettiger, beter
beter ininEen keuriger,
gelichte „Gids
gelichte
"Gids van Rome"
Rome" zullen
zullen de
de
Nederlands-sprekende
bedevaartNederlands-sprekende bedevaartgangers
tevergeefs zoeken.
zoeken.
gangers tevergeefs
Dierickx
M.
M. Dierickx
M.
VANHAEGENDOREN, VoortrekM. VANHAEGENDOREN,
kersleven.
Levensproblemen van
van
kersleven. Levensproblemen
jonge
mannen. Deel
Ons perperjonge mannen.
Deel I: Ons
soonlijk
Pijl, BrusBrussoonlijk leven.
leven. -— De Pijl,
sel,
1949, 232
232 blz.
blz.
sel, 1949,
Hoe
men er theoretisch
theoretisch ook
ook tegentegenHoe men
over
mogen ingesteld
een
over mogen
ingesteld zijn,
zijn, het
het is een
feit dat
dat naast
naast school
school en
enfamiliekring
familiekring
ook
derde milieu,
milieu, het milieu
milieu van
van
ook een derde
de vrije
vrije tijd,
tijd, een
een aandeel,
aandeel, en in
in memede
nig geval
geval een
een leeuwenaandeel,
leeuwenaandeel, heeft
in de vorming, eventueel misvorming, indevormg,tulisn
onze jeugd.
jeugd. En
En voor
voor de
de reeds
reeds
van onze
werkenden
hetzelfde wellicht
wellicht
werkenden geldt hetzelfde
mate, door
door werkplaats
werkplaats
nog in grotere mate,
zetten i.p.v.
i.p.v. school.
school. Zo
Zo was
was het
het
te zetten
dan
aI zeer
zeer natuurlijk
natuurlijk dat
datdegenen,
degenen,
dan al
die verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid dragen
indie
dragen inopvoeding, gepoogd
gepoogd hebben
hebben om
om
zake opvoeding,
op de
de jeugd
jeugd vat te
te krijgen
krijgen ook
ook in
in
op
vrije tijd,
tijd, in
in de
de z.g.
z.g. jeugdwerjeugdwerhaar vrije
ken. Maar de
de jeugd
jeugd voelt
voelt steeds
steeds minminken.
der
en minder
minder voor
voor jeugdzorg
jeugdzorg door
door
der en
volwassenen,· ook
deze, zoals
zoals
volwassenen,
ook waar
waar deze,
bij het Verkennen,
Verkennen, volgens de authenauthenbij
spelregels althans,
althans, ruim
ruim beroep
beroep
tieke spelregels
jongen zelf
zelf en
en diens
diens drang
drang
doet op de jongen
om eigen
eigen zaken
zaken zelf
zelf teteberedderen
beredderen
om
een heel
heel eind
eind tegemoet
tegemoet treedt.
treedt. Voor
Voor
een
de ouderen
ouderen onder
niet langer
langer
de
onder hen
hen is niet
jeugdwerk maar
maar enkel
enkel nog
nog een
een
het jeugdwerk
spontane jeugdbeweging
jeugdbeweging de
de aangeaangespontane
paste organisatievorm.
organisatievorm. Zij
Zij zoeken
zoeken
paste
immers 'n aan
aan eigen
eigen mentaliteit
mentaliteit bebeimmers
antwoordende vereniging,
vereniging, liefst ononantwoordende
de vorm
vorm van
van een
een jonge
jongebroederbroederder de
schap, waarin met
met verenigde
verenigde krachkrachschap,
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ten gestreefd wordt naar het verwezenlijken van een zelf opgevat ideaal
naar eigen levensvisie. Het merk-'
waardige van het geval is nu echter
dat deze oude re jeugd dan toch weer
naar richtinggevende leiding uitziet
en zeer bereid is ze te aanvaarden,
als deze haar maar niet wordt opgedrongen, en zij de gelegenheid krijgt
om datgene, wat haar aangeboden
wordt, zo te verwerken en te assi
mileren dat datgene, wat eerst afschrok als uiterlijke dw ang nu wordt
aangevoeld als zelf verworven inzicht en zelf veroverde levenswijsheid.
Het is voor deze ouderen, dat Dr
Vanhaegendoren, die ook ver buiten
de scoutsmiddens als jeugdleider
faam bezit, zijn boek geschreven
heeft, niet enkel voor diegenen onder
hen die in de Katholieke, Vlaamse
Voortrekkerij zo'n soort type van
jeugdbeweging hebben ontdekt maar
voor alle anderen die in deze geest
met hen meegaan. In dit werk worden dan ook niet zozeer de specifieke
activiteiten v an een Voortrekkersstam besproken, dan wel -- en zo
beantwoordt het d an toch aan zijn
titel -- het specifiek Voortrekkersantwoord op de talrijke levensproblemen, welke aan een Katholieke,
wereld worden gesteld.
Deze problemen worden door de
schr. onder zeven hoofdpunten gegroepeerd, die samen de inhoud vormen van de ideale jeugdbeweging:
Persoonlijkheid en karakter; Lichamelijk welzijn; Gehechtheid aan de
bodem en opmerkzaamheid door buitenleven; Arbeidsgeest en vaardigheid tot arbeiden; Cultuur en schoonheid; Gemeenschapsdienst, volksverbondenheid en staatsburgerschap;
Godsdienst.
„Gemeenschapsdienst,
volksverbondenheid en staatsburgerschap"
zullen ex professo behandeld worden
in een tweede nog te verschijnen
deel. De zeer gewaardeerde spreek-

beurt, die schr. over dit onderwerp
hield op het Paas-congres der jongeren in 1948, en datgene wat incidenteel reeds hier en daar in dit eerste
deel te lezen is, staan borg voor het
hoog gehalte v an wat hij hierover
zal te zeggen hebben.
De uiteenzetting v an het punt „Godsdienst" is van de hand v an Pater J.
Burvenich S.J. Deze geeft in een dertigtal bladzijden een rake schets van
een jong-durvende mannelijk-veroverende christelijke geloofsbeleving.
De vijf overblijvende punten vormen
dan de eigenlijke inhoud. Na een zeer
lezenwaardige inleidende beschouwing over de jeugdbeweging in het
algemeen en een eerste hoofdstuk
over Voortrekkers en voortrekkerij,
wordt voor ieder van de punten aangegeven, de kwalen, die het gevolg
zijn van het verkeerde antwoord, dat
alleen bij machte is het geluk van
enkeling en gemeenschap te verzekeren. Dit alles echter niet dor schematisch maar, zonder dat dit aan de
degelijkheid afdoet, in losse betoogtrant, zoals we die kennen uit de
werken van Baden Powell, humoristisch, waar het te pas komt, gekruid
met anecdoten, citaten, practische
détailtoepassingen, als in een vertrouwelijk gesprek v an een oudere,
ervaren vriend. Het treft ons hoe
natuurlijk gezond, hoe begrijpend en
toch principieel verantwoord, hoe
breed uitlopend en toch penetr ant,
hoe modern en toch traditioneel, hoe
algemeen menselijk en toch steeds
zuiver katholiek het geheel geworden
is.
Het is het werk van een idealist,
die echter steeds practisch realist
bleef. Zo beantwoordt dit boek aan
het doel, dat schr. ergens formuleerde voor de jeugdbeweging a.z.:
„jonge mensen helpen opgroeien tot
persoonlijkheden en gemeenschapsmensen die zelf gelukkig zijn en de
gemeenschap dienen".
J. van Torre
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ant ... er komen ook andere tijden, en dan moet
U weer moeite doen om cliënten te winnen en te
houden. Daar denkt U mi s schien liever niet aan, maar
toch willen wij U er op wijzen. Houdt Uw cliënten
op de hoogte van al wat in uw bedrijf vervaardigd
wordt en maakt hen attent op nieuwe artikelen. Dit
kunt U bereiken door steeds de aandacht ,op Uw
artikelen te vestigen; door steeds terugkerende reclame. — Maakt ons Uw wensen kenbaar of komt
eens met abs praten. Wij maken het voor U in orde.
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Pro Apostolis
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voor de Studerende Jeugd

!

PRO APOSTOLIS
leert onze jeugd medeleven met de harde strijd van
onze missionarissen.

PRO APOSTOLIS
leert onze jeugd bidden en offeren voor het
groeiende Godsrijk

PRO APOSTOLIS
leert onze jongens en meisjes, hier aan het thuisfront, missionaris te zijn.
Op onze redactie liggen vele tientallen brieven
van lezers en lezeressen uit België, Nederland,
Luxemburg, Belgisch Congo en Canada, die hun
bewonderingen hun dank in enthousiaste woorden
uiten. Getuigenissen van leraren, opvoeders en
jeugdleiders noemen „PRO - APOSTOLIS": het
mooiste missietijdschrift voor de jeugd !
Dank zij de grote oplage, dank zij vooral de talrijke en onbaatzuchtige medewerkers, blijft de
abonnementsprijs, niettegenstaande de rijke en
-prachtig verzorgde uitgave, buitengewoon laag.
ABONNEMENTSPRIJS:
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30 Fr.
Andere landen 35 Fr.

Nederland f 3,35

VRAAGT PROEFNUMMERS AAN:
Pro Apostolis 11, Minderbroedersstraat Leuven (België)
Boékhandel H. Coebergh Ged. Oude Gracht 74 Haarlem (Nederland)

V oortdurend kunt U een beroep doen op

UW RODE KRUIS
Slechts eens per jaar doet het een
beroep op U.

GEEFT DAN GUL!
ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 18 81 — H. R. v. Antw. Nr 116 3
Particuliere onderneming bij Koninklijk Besluit van 15 December 1934

Kapitaal

60.000.000, —
67.131.646,68

Reserven op 31 December 1949

Fr.
Fr.

Maatschappelijk Fonds

Fr. 127.131.646,08

BRUSSEL
Regentlaan, 44

ANTWERPEN
Huidevettersstraat, 33 • Meir, 24

;LUIK
Bd. d'Avroy, 40

Spaarkas - Obligatien - Hypothecaire leningen

,

Streven
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ANTWERPEN
Bij Koninklijk Besluit erkende Handelshogeschool

Nederlandse Afdeling — Franse Afdeling
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Candidaat in de Handelswetenschappen
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De Zwerver
in Gods vrije natuur
13/ad,
dat i>óóv de oorlog vele vrienden verwierf
^

Het enige katholieke blad op dit gebied, dat — door geheel belangeloze
samenwerking van alle deskundige krachten — positieve en verantwoorde
voorlichting wil geven bij uw kennis der natuur.

U vindt in dit . blad;
*

Een ideale gids op uw zwerftochten, die u talloos vele
dingen zal leren zien, welke te voren aan uw speurzin voorbijgingen
.

U leert er de mooie plekken en aspecten van het Nederlandse landschap kennen.

Bovendien wordt door een aparte rubriek Eigen werk

Korte mededelingen van de lezers -- „Wat wij vonden" -- een vragenrubriek —enz.
onze natuurstudie in de meest practische en concrete vormen gesteund en
gestimuleerd.

De artikelen en bijdragen zijn zo gesteld, dat zij niet meer dan normale
ontwikkeling veronderstellen bij de lezer. Door een rijke illustratie worden
de onderwerpen zo aantrekkelijk en tegelijk zo bevattelijk mogelijk gemaakt.
Daarom is „De Zwerver" het aangewezen blad voor elke ware natuurliefhebber. De omvang van dit blad is 16 pagina's.

Verschijnt maandelijks. Abonnementsprijs f 6,50 per j aar.
Er is voor voldoende voorraad van de reeds verschenen afleveringen van de nieuwe jaargang gezorgd, zodat voorlopig alle nieuwe abonné's het abonnement nou op 1 Januari
1950 kunnen laten ingaan. (Nummers van de voorgaande jaargangen kunnen wij helaas
niet meer aanbieden.
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AsPIRINE
hoout in huis !

, , , , .. De mens heeft mystiek zo nodig als brood en zelfs
het brood lijkt hem smakeloos als het niet met mystiek is
omgeven , Dit is zo waar, dat degene die zonder mystiek
is, na een tijd zelfs het brood ve racht . " ,"

"" "Wie de zin voor spiri tuële waarden verwerft doet
daarom het lichaam of de zintuigelijke gevoeligheid niet
verdwijnen , Wanneer vlees en zintuigen niet meer reageren,
reageert de ziel oo k niet meer,., ,"
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te vragen". Nochtans is dit argument niet voldoende om de euthanasie
op zichzelf te veroordelen. Want hierdoor wordt niet uitgesloten dat
een naastbestaande of een vriend, die tot de zieke in een zuiver algemeen-menselijke betrekking staat, uit medelijden hem de gifbeker mag
toereiken. Noch lost dit de vraag op, of de zieke zelf aan zijn leven een
einde mag maken.
Men zou ook kunnen aanvoeren, dat een vergissing steeds mogelijk
blijft, en dat nooit een diagnose kan worden gesteld met die graad van
zekerheid, dat het doden zou zijn gerechtvaardigd. Dit is de argumentatie van Professor Portes, voorzitter van de Nationale Raad van de
Orde der Geneesheren van Frankrijk, die op 20 juni 1949 deze vraag
behandelde voor de Académie des Sciences morales et politiques te
Parijs. „Daar de euthanasie, zei hij, medisch gesproken alleen kan
worden gerechtvaardigd door de constatatie van de ongeneselijkheid
van de kwaal, moet men deze kunnen vaststellen met een absolute
zekerheid". Welnu, zegt hij, nooit is de geneesheer absoluut zeker van
de ongeneselijkheid, ook niet na grondig beraad met verschillende
zijner collega's. „Voorbeelden van verkeerde diagnose bij technisch en
moreel onbetwistbaar vooraanstaande geneesheren, evenals van verschillende geneesheren, die samen of afzonderlijk dezelfde zieke hebben
onderzocht, zijn talrijk. Nog talrijker is het aantal verkeerde prognosen
in dezelfde omstandigheden". Maar ook dit is geen afdoend argument.
Want om zedelijk te handelen is niet steeds een absolute zekerheid
vereist, een morele zekerheid kan voldoende zijn. En die zal wel bestaan
b.v. enkele minuten of zelfs enkele seconden vóór dat de zieke evident
gaat sterven. Maar ook dan is doden niet toegelaten. Het blijkt overigens, dat het argument steunt op iets dieper liggends, dat wordt verondersteld, maar niet expliciet wordt bewezen, nl. dat zolang een zieke
nog enige kans heeft om te genezen, men hem niet terwille mag zijn,
wanneer hij hic et nunc verzoekt om van het leven bevrijd te worden.
Een derde argument, dat o.i. dichter de kern raakt van de zaak is het
gevaar van misbruik, dat de toelaatbaarheid van de euthanasie, ook
slechts in de uiterste gevallen, met zich zou meebrengen. Hier komt de
mens in zijn zuivere verstandelijkheid in het geding, die tot schuldige
sluwheid kan ontaarden. Wie zal onderscheid kunnen maken tussen de
belangeloze, medelijdende arts of naastbestaande, die de gifbeker aan
een stervende reikt, en de ongeduldige, misdadige erfgenaam, die juist
hetzelfde gebaar doet? Geen valse munter kan zo nauwkeurig een
bankbiljet nabootsen, als een moordenaar de euthanasie. We verkeren
hier klaarblijkelijk in de menselijke orde, waar het kwade onder het
mom van het goede zijn slag tracht te slaan, en waar het van essentieel,
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beziet, kan het zo lijken. En met zijn eigen radicalisme haalt het
abstractief verstand daar al de gevolgtrekkingen uit: vermits het
lichaam maar biologie is, kan men het ook biologisch behandelen, erg
het „nutteloze leven" aan een zachte dood helpen.
Maar steeds zal de realiteit van de geest protesteren tegen dezeabstractie van het verstand --- en een ware moeder zal steeds het leven
van een arm, misdeeld of ongeneeslijk kind met voorliefde verzorgen
omwille van de geest.
** *
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lijden van
van elke dag raden,
zien
een priester,
priester, die
die uit
uit Tsjechoslowakije
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S.J., Via del
del Seminario
Seminario 120,
120.Rome.
Rome.

DE KERKVERVOLGING
KERKVERVOLGING IN
INTSJECHOSLOWAKIJE
TSJECHOSLOWAKIJE

231

van Mgr
Mgr Andrea
Andrea Skrábík,
Skrábik, bisschop
bisschop van
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hebben de
communisten
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bestuur van
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dekatholieke
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brengen. Zo
Zo hoopte
hoopte men
men dan
dan definitief
definitief en
envoor
voor
macht van
van de
de staat te brengen.
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Het grote schisma wordt voorbereid
De 1 5e October 1949 schreef „La Civilta Cattolica": De aanval op
de Katholieke Kerk in Tsjechoslowakije is slechts een hoofdstuk uit het
grote „religieus program" dat de kominform de 11 e en 12e Februari
1949 opstelde in het Grand-Hotel „Pupp" te Karlovy Vary. Op deze
vergadering heeft de kominform de strijdmethodes tegen het Katholicisme nader vastgelegd, vooral teneinde de godsdienstige opleving in
het Heilig Jaar te neutraliseren. Wat betreft de tactiek werd overeengekomen, dat men niet de godsdienstige Lendenzen en tradities moest
kwetsen, waaraan blijkbaar de volken van de satellietstaten gehecht
waren. Men moest daarom het werkplan om hun het atheïsme op te
dringen bemantelen in een aannemelijk gewaad. Zo kwam de kominform op de gedachte van een oosterse, katholieke kerk, waarvan Praag
het centrum zou zijn. Die gedachte was des te aantrekkelijker, omdat
Tsjechoslowakije niet alleen het centrum kon aanbieden, maar zelfs de
patriarch in de persoon van Plojhar. Deze directieven verklaren enige
mysterieuze onderzoeken in de kathedraal van S. Vitus, en vooral de
poging van de regering om een schisma te camoufleren onder de naam
van „katholieke actie".
Natuurlijk moest dit plan met grote omzichtigheid worden uitgevoerd, stilletjesaan, om te voorkomen, dat het volk gewaarschuwd zou
worden, en verschrokken zich zou terugtrekken van de ontworpen
beweging. En dat niet alleen. Want het communisme wil zich zonder
oorlog meester maken van heel Europa door list en door beloften en
verzekeringen, dat het niet tegen de Kerk is. Een roekeloze openbaring
van de plannen voor een schisma, zou ook tallozen in het Westen, die
de communisten voor zich menen te kunnen winnen, de ogen kunnen
openen. Het was daarom noodzakelijk de werkelijke machinaties en
bedoelingen verborgen te houden. Daarom werd in de volgende maanden voortdurend gesproken over de waarachtige en oprechte wil om
met de Kerk tot een vergelijk te komen. Maar de oprechte wil was er
alleen bij de bisschoppen. De regering verborg zich wel achter schone
zinnen van oprechtheid, in werkelijkheid schond zij of liet zij met steeds
grotere geweldpleging de wetten van de Kerk schenden.
Enkele feiten, die de Tsjechische bisschoppen zelf opsommen: de
29e April zonden de bisschoppen een herderlijk schrijven, en in het
begin van deze brief moesten zij verklaren: „Omdat Wij geen ander
middel hebben om onze gelovigen op de hoogte te brengen van de
toenemende beperkingen der religieuze vrijheid van de Katholieke
Kerk, daar bijna onze hele drukpers is opgeheven, moeten Wij u op de
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het kerkgebouw zouden gehouden worden". De bisschoppen tonen
aan, dat dit rechtstreeks in strijd is met de grondwet. „In veel plaatsen
werden zelfs de collectes in de kerken verboden, ofschoon de Kerk, na
het van kracht worden van de hervormingsmaatregelen op landbouwgebied, zonder bronnen van inkomsten is, en enkel leeft van de weldadigheid der gelovigen. Ook deze verboden zijn in strijd met artikel 17
van de grondwet". --- „Opnieuw hebben wij in de kranten gelezen en
door de radio de aanvallen gehoord op de H. Vader, die afgeschilderd
wordt als een voorstander van het kapitalisme, een vijand van de vrede
en van de vrijheid van onze natie .... Wij zelf zijn als uw bisschoppen
het mikpunt geworden van een heftige, vijandige campagne, en uitgemaakt voor vijanden van het volk". En over de onderhandelingen
tussen Kerk en staat ten tijde van deze brief, zeggen de bisschoppen:
„Wij herhalen het nogmaals, dat Wij het waren, de bisschoppen en
katholieken, die opnieuw de afgebroken onderhandelingen hebben geopend, toen Wij de 19e Januari 1949 aan de heer president Gottwald
een delegatie zonden tot dit doel, en hem daarna een memorandum
lieten toekomen met onze voorstellen en onze eisen. Het is niet onze
want
schuld, dat de onderhandelingen op een dood punt zijn gelopen,
de bisschopsconferentie van Dolni Smokovec, gehouden op 22 en 23
Maart 1949, moest worden afgebroken, toen vastgesteld werd, dat
haar geheimhouding geschonden was, daar er heimelijk een microfoon
was opgesteld om de besprekingen van de conferentie zelf af te luisteren".
Gewelddaden van alle soort, door het episcopaat opgenoemd, en de
laaghartigheid van het laatst genoemde machtsmisbruik, bewijzen duidelijk genoeg de kwade wil van de regering. Deze voelde sinds lange
tijd haar zwakte tegenover de bisschoppen, en zij was in niet geringe
mate gecompromitteerd door de waarheid, door hen bekend gemaakt.
Lenin had vroeger reeds de raad gegeven aan zijn volgelingen: als je
gecompromitteerd wordt, ga dan over tot de aanval. Dienovereenkomstig trachtten de communisten de bisschoppen zelf voor te stellen als
de schuldigen, waardoor men niet tot overeenstemming kon geraken.
Zij gingen zelfs in de toepassing van Lenins raad tot in het bespottelijke, toen zij om zich te redden van de beschuldiging een microfoon
geplaatst te hebben in de zaal van de bisschopsconferentie, beweerden
dat de apostolische nuntiatuur dit had gedaan. Want deze bereidde,
volgens de communisten, alle incidenten voor, en wel zo geraffineerd,
dat de schuld telkens viel op de regering, opdat de bisschoppen, die
nog aarzelden en vertrouwen hadden in de oprechtheid van de over-

DE KERKVERVOLGING IN TSJECHOSLOWAKIJE

235

eenkomst, tot de overtuiging zouden gebracht worden dat met zo'n
regering elke overeenkomst onmogelijk was.
De beschuldiging echter, dat het episcopaat de oorzaak was van de
onenigheid gaf aan de communisten de gelegenheid om een plan van
overeenkomst met het volk voor te bereiden buiten de bisschoppen om.
Er werd een groot schisma van benedenuit voorbereid, toen de poging
om het schisma van bovenaf te verwekken jammerlijk mislukt was. Men
had echter niet alleen het volk op het oog, ook de clerus wilde men
meeslepen, natuurlijk de „lagere" clerus, die „vaderlandslievend" was.
Heel het staatsapparaat kwam in werking voor de nieuwe onderneming. De 17e Mei waarschuwen de bisschoppen de priesters: „Men
zij er op voorbereid, dat de parochies als ook de afzonderlijke priesters
en leken, bezoek krijgen van provocateurs, verkleed als priester, religieus of zuster. Weest op uw hoede". Zij waarschuwen met name de
priesters: „Het is de bedoeling een nieuwe „Tsjechisch katholieke
kerk" te stichten, of een nieuwe „Vereniging van de katholieke clerus".
De personen wier naam staat op het appèl, dat voorbereid wordt, zijn
bekend. Wij vertrouwen, dat gij geen inlichtingen zult aanvaarden van
priesters, die gesuspendeerd, geëxcommuniceerd, of afgevallen zijn".
Inderdaad, onder hen die de geboorte van het grote schisma voorbereidden, waren de minister van Justitie, Cepicka, de afgevallen priester
Dr Hub, andere reeds afgevallen, gesuspendeerde of geëxcommuni
ceerde priesters en ook geestelijken van andere confessies.
Intussen rezen kranten en tijdschriften, die zich erop beriepen katholiek te zijn, als paddestoelen uit de grond; zo b.v. een „Berichtgeving
voor de katholieke geestelijkheid", uitgegeven door apostaten en geexcommuniceerden, natuurlijk zonder bisschoppelijke goedkeuring. In
hun brief van 28 Mei ontmaskeren de bisschoppen de schijnheiligheid
van die pers, en verklaren dat ze niet-katholiek is. In diezelfde brief
waarschuwen zij, dat ieder die, op welke wijze ook, medewerkt aan de
beknotting van de rechten der Kerk, door dit feit zelf de ban beloopt;
ook hij die artikelen en brieven schrijft in tijdschriften, die zulke pogingen ondersteunen. Zij verbieden de priesters te propageren, aan te
nemen, of aan te bevelen elk tijdschrift, elke uitgave en elk boek, dat
niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de bisschop van het diocees.
Maar heel die valse pers richtte zich juist tot de priesters en de katholieken: het was als een openlijk offensief . Intussen werd hard gewerkt
om de schismatieke katholieke actie in de wereld te brengen. In de
genoemde brief zeggen de bisschoppen zeer duidelijk: „Men heeft er
belang bij om een katholieke actie te vormen buiten de bisschoppen om.
Het is verboden aan een dergelijke niet-katholieke vereniging deel te
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nemen. Wie er toch aan deelneemt, zal gestraft worden met kerkelijke
straffen".
Zó ver ging de brutale sluwheid van de vijanden van de Kerk, dat
zij handtekeningen verzamelden onder de katholieken voor een verzoek
aan het episcopaat om de onderhandelingen weer op te nemen met het
comité van centrale actie. In diezelfde tijd verklaarde de minister van
publieke voorlichting openlijk op 28 Mei 1949 dat de opvoeding
van de jeugd volgens marxistische ideologie het monopolie was van de
school. Hierop antwoordden de bisschoppen: „Na deze verklaring zou
elke andere poging tot een overeenkomst nutteloos en ijdel zijn. De
Kerk kan nooit verzaken aan haar recht om de jeugd op te voeden,
zoals geen enkele andere christelijke confessie aan dit recht verzaken
kan" (Rondschrijven van 29 Mei 1949) .
Toen de pseudo-katholieke actie drie dagen oud was, verklaarden de
bisschoppen op 7 Juni dat men bezig was een comité op te richten voor
de z.g. katholieke actie. „Dit is echter een schismatieke beweging,
waarop dus kerkelijke straffen staan. Waarschuwt hiervoor ook de
anderen. Blijft trouw aan uw zuiver religieuze zending. Laat u niet
misleiden tot niet-godsdienstige activiteit, vooral niet tot politieke.
Blijft trouw aan Christus. Verdedigt de vrijheid van de Kerk, en de
vrijheid om Christus' waarheid te prediken zonder menselijk opzicht, of
dit een ander bevalt of niet".
„Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus"
„De bergen baren: een belachelijk muisje wordt geboren . . . .". Met
dit gezegde kunnen wij nu wel beginnen, maar in die dagen was het
meer om te huilen. Want de communistische propaganda schiep door
haar heftige aanvallen in pers en radio en door agenten die de dorpen,
parochies en priesters omcirkelden een sfeer van verschrikking, verleiding en verdrukking. Een geestelijke, die erin geslaagd was uit
Tsjechoslowakije te ontsnappen, vertelt, dat het leven van een priester
toen ongelooflijk zwaar was: hij leefde in een voortdurende verleiding,
bedreiging, onveiligheid en onzekerheid over de toekomst; altijd maar
moest hij nieuwe antwoorden geven op laaghartige vragen van agenten
en circulaires. Naarmate de propaganda toenam en haar ware gezicht
toonde, moest ook zijn houding tegenover de nieuwe beweging wel
intransigenten, worden. De priester die ons zijn indrukken verhaalde,
eindigde met deze woorden: „In die tijd had ik het gevoel, alsof ik liep
tussen een onmetelijk hoge muur en een afgrond ....".
Wanneer heel deze beweging dan ook is uitgelopen op een eclatante
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overwinning van de Kerk, dan is dit alleen toe te schrijven aan de
genade van O. L. H., die in die dagen meer dan ooit streed en werkte
in zijn priesters en gelovigen.
Op de 10e Juni waren te Praag in de zaal van de „gedelegeerden"
veel priesters en gelovigen samen geroepen onder allerlei voorwendsels.
Zo zouden b.v. enkele professoren het probleem bespreken van hogere
en lagere scholen. De ware reden was niet bekend gemaakt. Bij het
betreden der zaal moest ieder zich aan een „formaliteit" onderwerpen,
en zijn handtekening plaatsen op een presentielijst om aldus te „bewijzen dat hij deelgenomen had en tegenwoordig was geweest". Maar
tijdens de zitting kwam de aap uit de mouw: de „katholieke actie" werd
gesticht, die de Kerk zou vertegenwoordigen en tegelijkertijd in overeenstemming moest blijven met de staat. Dit was nauwelijks gezegd, of
velen stonden op en gingen heen. Toen de vijand zijn nederlaag zag,
had hij de euvele moed om de lijst van alle aanwezigen te publiceren
als aanhangers van de nieuwe katholieke actie. Dat was echter nog niet
genoeg. Hij publiceerde ook rijen namen van priesters, die zich voor de
schismatieke beweging verklaard hadden. Die stap leek wel providentieel: zij werd voor de vijand van alle waarheid en licht een grote
beschaming. Want door een toeval waren op die lijsten alleen namen
vermeld van priesters, die óf nooit gevraagd waren naar hun houding
t.o.v. de beweging, óf die openlijk hun instemming hadden geweigerd.
Alle priesters hebben voor deze verachtelijke daad en dit vulgaire
bedrog openlijk van de preekstoel hun minachting betuigd. Maar de
vijanden hebben zich nog erger gecompromitteerd; ook van oude catalogen hadden zij de namen van priesters overgeschreven en gepubliceerd als aanhangers van de „katholieke actie". Van sommigen hunner
werd een titel of kerkelijke functie opgegeven, die zij nu allang niet
meer bezaten; er waren namen onder van Duitse priesters, die reeds
lange tijd het land hadden verlaten; zelfs namen van doden stonden op
de lijst.
De stichting van het grote schisma was mislukt, mislukt ook de
propaganda, die moest steunen op de namen van katholieke priesters.
Toen de vijand dit moest erkennen, ging hij eindelijk over tot de
openlijke aanval: de apostolische nuntiatuur werd beschuldigd van het
bedrog met de namen der gestorven priesters! Maar de bisschoppen
gingen zonder pardon voort met de onthulling van deze verdere manoeuvres in hun brief van 15 Juni. Deze brief moest in alle kerken van
Tsjechoslowakije worden voorgelezen onder bedreiging van kerkelijke
straffen. Een citaat hieruit: „De ernst van de omstandigheden dwingt
ons tot een algehele getrouwheid aan de princiepen en de consequenties
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aldus de bisschoppen weg te werken uit de beoefening van hun bestuursmacht" (ibid.) . Zij herinneren aan de algehele censuur, „de
katholieke scholen bestaan haast niet meer, .... de godsdienstleraren
worden opnieuw geëxamineerd vanuit het oogpunt van ideologie en
krijgen instructies hoe godsdienstonderwijs te geven in materialistische
geest .... Iedere andere religieuse opvoeding van de jeugd in verenigingen, Mariacongregaties, eucharistische kringen etc., is op veel
plaatsen verboden met bedreiging van straffen .... In theologie-faculteiten en theologie-seminaries zijn lectoren aangesteld voor de zgn.
sociale wetenschappen, wier opdracht het is ook geleidelijk aan te
bereiken, dat onze theologie-studenten in de materialistische ideologie
worden opgevoed. Voortdurend doet men pogingen om de Kerk te
beroven van de gebouwen met religieuse bestemming, die ons nog zijn
overgebleven, in het bijzonder willen zij alle kloosters bezetten .... De
minister van binnenlandse aangelegenheden heeft directieven rondgezonden aan de plaatselijke politie-commandanten, hoe op te treden
tegen de Kerk en haar leden. Op enkele plaatsen zijn zelfs de geestelijke oefeningen verboden .... De laatste bisschopsconferentie te Praag
werd verstoord door organen van de politie; gedurende die tijd werd
het consistorie van Praag bezet door staatscommissarissen, en het
aartsbisschoppelijk paleis onder politiecontrole geplaatst, zodat de vrijheid van de voorzitter der bisschopsconferentie beperkt werd .... Veel
gelovigen durven niet meer openlijk naar de kerk te gaan uit vrees dat
men hen ervan zal beschuldigen reactionnair te zijn, en hen zal bedreigen met verlies van de bestaansmiddelen". De conclusie der bisschoppen, dat de Kerk vervolgd wordt, en dat er van staatswege geen
oprechte wil is tot een overeenkomst, staat op vaste grondslag.
Sindsdien richtte de vervolging in pers en radio zich tegen de houding der bisschoppen ten aanzien van de staat: zij zouden niet loyaal
staan tegenover de republiek. Om de tactiek van de vervolgers op haar
waarde te kunnen schatten is het van belang de afzonderlijke stadia
van de beschuldigingen in het oog te houden; terwijl men het ene punt
nog verborgen houdt, werpt men het andere voor het grote publiek.
Maar de bisschoppen antwoordden met volle zekerheid: „De loyale
houding onzerzijds tegenover de republiek is evident; wij zullen ook
steeds trouw blijven aan onze eed. Daarom hebben wij aan onze clerus
verzocht zich te onthouden van elke politieke actie, dus a fortiori van
iedere illegale activiteit, die tegen de staat zou zijn gericht. Wij kunnen
echter niet zwijgen wanneer de rechten van de Kerk brutaal worden
geschonden, en er misbruik wordt gemaakt van de politieke macht om
haar te bestrijden".
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In diezelfde brief geven de bisschoppen nogmaals de wezenlijke
punten aan voor een mogelijke overeenkomst. Zij vragen eerbied voor
de christelijke ideologie en voor de rechten van paus en Kerk; herroeping van alle maatregelen die het godsdienstig leven, de vrijheid en
de opvoeding van de jeugd bedreigen en beperken. In het bijzonder
verlangen zij, dat de uitgave van de „Berichtgeving voor de katholieke
clerus" gestaakt, en de bovengenoemde bepalingen van het ministerie
van binnenlandse zaken worden herroepen; beëindiging van de belemmeringen der godsdienstige oefeningen en functies, en tenslotte, dat
men zich zal onthouden van hulp aan de schismatieke katholieke actie.
De wil om de Kerk uit te roeien en te scheiden van de bisschoppen
werd steeds duidelijker in de schendingen van de rechten der Kerk: het
bezetten van het consistorie te Praag werd uitgebreid tot alle consistories; priesters werden bedreigd door de politie, die de voorlezing van
de herderlijke brieven in de kerken wilde voorkomen; agenten zwierven
door dorpen en steden om te pas en te onpas handtekeningen te verzamelen van priesters en gelovigen als bewijs van hun aanhankelijkheid
aan de katholieke actie; sommige priesters werden in de gevangenis
geworpen omdat zij de herderlijke brieven hadden voorgelezen, andere
werden gestraft met hoge boete. Het was in die dagen, dat de „katholieke actie" ook door de H. Stoel officieel werd geëxcommuniceerd,
20 Juni 1949. De dag daarna, 21 Juni, onmiddellijk na een ministerraad, herhaalde president Zapotocky, officieel voor de radio het praatje
van alle vervolgers: de Kerk zelf was de vervolgster, en de regering
kwam op voor de arme vervolgden. Een andere slogan was gevonden
om de gewelddadige strijd van de communistische staat tegen de Kerk
te bemantelen.
Maar de „katholieke actie" kreeg door de excommunicatie een zware
slag. Tot op de dag van vandaag heeft zij ternauwernood een twintigtal priesters voor zich kunnen winnen en daarmee moet zij het doen.
Het zijn allemaal personen, die meer het medelijden der bevolking
opwekken dan haar bewondering. Het volk ontvlucht en vermijdt hen.
Voor de H. Mis en andere godsdienstige aangelegenheden, gaat men
naar de dichtsbijzijnde kerk, hoewel dat niet zonder werkelijk gevaar is.
Om de door de ban getroffen katholieke actie wat nieuw leven in te
blazen, spaarde de regering geen geld. Millioenen werden besteed voor
de propaganda. Men organiseerde pelgrimstochten naar de meest
beroemde bedevaartplaatsen in Tsjechoslowakije; arbeidersorganisaties
etc. waren verplicht een zeker aantal vertegenwoordigers te sturen,
middelen van vervoer stonden in grote getale ter beschikking, maar de
manifestaties liepen meestal op niets uit. Zo b.v. de laatste meeting van
16
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de „katholieke actie" te Svaty Kopecek bij Olomouc, op 2 October
1949. Veertig speciale treinen en 30 autobussen waren voor die gelegenheid gereserveerd, maar slechts twee treinen konden met wat mensen vertrekken, en voor de terugtocht werden de pelgrims verzocht de
gewone treinen te gebruiken: heel de propaganda kon slechts een 5 of
6000 mensen bijeen brengen, politie en betaalde claqueurs meegerekend.
Iet volk, dat nog gelooft, blijft bij zijn priesters en bisschoppen. In
Juni liep heel Praag achter aartsbisschop Beran, en zijn redevoeringen
van 5 en 6 Juni werden aanleiding tot massa-manifestaties van een
onverschrokken en moedig geloof. De tweede redevoering in de kathedraal van Sint Vitus werd uitgefloten door betaalde communisten, die
in grote getale de kathedraal waren binnengedrongen; de aartsbisschop
kon niet spreken. Over enkele dagen zal hij niet meer kunnen spreken,
omdat de politie hem in zijn eigen paleis opsluit als gevangene. Daar
leeft hij ingesloten tot de dag van vandaag.
De aartsbisschop is in zijn volledige vrijheidsberoving het providentiële symbool van de toestand der Katholieke Kerk in Tsjechoslowakije.
Mgr de Liva, die kortgeleden uit Praag verbannen werd, had hem daar
bezocht en vond hem in grote geestesrust. Diezelfde rust moge de Kerk
in Tsjechoslowakije bewaren, ook al leeft zij nu in de katakomben. Dat
zij blij moge zijn en fier, omdat zij „waardig is bevonden iets te mogen
lijden voor de naam van Jesus", maar dat zij ook vol hoop moge zijn
zoals de apostelen in het uur van de beproeving.
Al deze gewelddadigheden echter plaatsten de communisten in een
lastig parket. Hun aanvallen waren moeilijk te rechtvaardigen, temeer
daar de grondwet, door henzelf uitgewerkt, al hun daden tegen de Kerk
brandmerkte als onwettig en onrechtvaardig. Om aan deze moeilijkheid
het hoofd te bieden, komt nu de nieuwe fase: andere kerkelijke wetten
worden voorbereid, de Kerk wordt practisch buiten de wet gesteld,
haar rechten, wetten en vrijheden zullen niet meer worden erkend; dan
kunnen de vervolgers zichzelf en hun komende geweldplegingen verbergen achter de façade van „recht". Dat is de strijd die dit jaar
gevoerd wordt, waarover in een volgende brief.

Belgisch Congo: Tienjarenplan en Missie
door L. BRUYNS S.J.

E missionering in Belgisch Congo staat ongetwijfeld op een keerpunt: de heroïsche tijd van de eerste baanbrekers behoort in vele
streken tot het verleden. Het komt er nu op aan in de diepte te werken.
We staan voor een overgangs-, een aanpassingsperiode. Is dit wellicht
een van de redenen van de crisis in de missionering die zich in zekere
mate gedurende de laatste jaren heeft voorgedaan? Wat zal nu de
toekomst van de missie zijn in dit land dat zich zo ontzettend snel
ontwikkelt? Want Belgisch Congo heeft gedurende en wellicht nog
meer sinds de oorlog een economische en sociale ontwikkeling doorgemaakt die, vergeleken met de vooroorlogse tijd, niet enkel verrassend
maar zelfs enigszins overrompelend kan genoemd worden. Oude problemen zijn plotseling in een acuut stadium getreden, nieuwe problemen
deden zich voor, die alle niet meer buiten een onderling verband of op
een min of meer geïmproviseerde wijze tot een oplossing kunnen
gebracht worden. Het voorbeeld volgend van andere koloniserende
mogendheden heeft derhalve ook België voor het beheer van zijn
overzeese gebieden een plan opgesteld, het zg. Tienjarenplan, waarin
de noodzakelijke verwezenlijkingen op economisch, maar ook op sociaal
gebied voorzien worden.
Het spreekt vanzelf dat de uitvoering van dit project niet zonder
invloed zal wezen op het missioneringswerk, dat in Congo zo'n rijke
bloei heeft gekend. Wij willen daarom in de volgende bladzijden
onderzoeken welke gevolgen voor de missionering te verwachten zijn
van de sociale en economische politiek die het Tienjarenplan zal
trachten te realiseren.

D

Het Tienjarenplan wil op de eerste plaats de Coördinatie verzekeren. Zonder Tienjarenplan zou vroeg of laat ook wel uitgevoerd worden wat nu wordt voorgesteld, maar wellicht niet ter gepaster tijd
en vooral niet in overeenstemming met de huidige noden van heel de
Kolonie.
Het Tienjarenplan werd uitgegeven in twee boekdelen van samen
ongeveer 600 pagina's. Het werd opgesteld onder leiding van Minister
Wigny door functionarissen van het Ministerie van Koloniën.
Het eerste deel handelt over de bevolking en haar behoeften en de
uitrusting van de publieke diensten. Het tweede deel geeft richtlijnen
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voor de ontwikkeling van de. landbouw, de uitbreiding van industrie en
mijnbouw en bespreekt ten slotte ook de middelen tot uitvoering van
het plan.
Ideologisch kan men het Tienjarenplan ook beschouwen in twee
grote onderdelen: de maatregelen die eerst en vooral op de inlanders
betrekking hebben en die welke hen slechts onrechtstreeks raken.
De hoofdbedoeling van het plan is, naar de eigen woorden van de
opstellers, de verbetering van de levensvoorwaarden der inlanders in
het binnenland. Deze doelstelling beantwoordt aan de wensen die in
de UNO werden geformuleerd en is tevens een repliek op de kritieken
die in internationale kringen tegen het beleid van Belgisch Congo
gemaakt worden.
Wil dit zeggen dat het plan ontstond onder invloed van het buitenland? In zekere zin is dit het geval: België kan niet ten achter blijven
bij Engeland en Frankrijk die insgelijks een plan hebben ontworpen
voor de ontwikkeling van hun koloniën. Doch het Belgische plan is niet
onder druk van het buitenland ontstaan, daar sommige van de belangrijkste maatregelen reeds vóór het verschijnen van het Tienjarenplan
van toepassing waren en in het plan slechts werden herhaald. Dit is
o.m. het geval met de onderwijshervorming.
De voornaamste bedoeling van het Tienjarenplan is dus de verbetering van de toestand waarin de inlanders leven. Tot nu toe werd te
dikwijls de consumptie opgeofferd aan de kapitaalvorming. Het Tienjarenplan slaat nu resoluut een andere richting in en wil de inlanders in
het bezit brengen van de nodige consumptiegoederen. Daartoe wordt
vereist de koopkracht van de inlanders te vermeerderen, door in het
binnenland de landbouw vooral te ontwikkelen, en door het oprichten
van grote en kleine industrieën die de nodige voorwerpen ter plaatse
vervaardigen en aan een groter aantal vaklieden werk kunnen verschaffen. Deze verhoging van de binnenlandse consumptie zal Belgisch
Congo ook voor een deel vrijwaren tegen het gevaar dat de Kolonie
steeds boven het hoofd hangt: geweldige depressie, voortvloeiend uit
conjunctuurgevoeligheid.
.

Economische maatregelen
Een verbetering van de economische toestand kan bereikt worden op
twee manieren: door rechtstreeks alle aandacht te vestigen op handel,
nijverheid en mijnbouw, met veronachtzaming van de werkelijke belangen van de inlanders, doch zulk een politiek kan op den duur slechts
moeilijkheden berokkenen.
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De economische ontwikkeling van een Kolonie kan echter even goed
tot stand komen door rekening te houden zowel met de belangen van
de Europese bedrijven als met die van de inlandse gemeenschap, en
wel door beide van elkaar afhankelijk te maken.
Het Tienjarenplan voert deze tweede methode consequent door.
Buiten de maatregelen die rechtstreeks betrekking hebben op de inlanders, zoals de oprichting van instellingen voor onderwijs, landbouw,
medische diensten enz. streeft het er naar de levensvoorwaarden van
de inlanders te verbeteren door middel van de ontwikkeling van zuiver
economische factoren. Deze maatregelen zijn vooral: vermeerdering
van de soorten der bedrijven, inrichting van studiediensten en zeer
omvangrijke maatregelen met betrekking tot electrificatie en vervoer.
Deze laatste hebben wellicht een even grote en misschien zelfs een
grotere weerslag op de verbetering van de bestaansvoorwaarden in het
binnenland dan de maatregelen die rechtstreeks de inlanders op het
oog hebben. Veruit het voornaamste gedeelte van het Tienjarenplan
wil dan ook de inlandse gemeenschap dienen door en in de uitbreiding
van de economische outillering van de Kolonie.
Het welslagen van dit plan hangt dus werkelijk af van de economische ontwikkeling die kan bereikt worden. Besteden we dan vooreerst
onze aandacht aan de industrialisatie.
Het Tienjarenplan heeft vooral betrekking op staatsdiensten en
geeft richtlijnen voor de algemene ontwikkeling van de Kolonie. Deze
zorgt dus zelf niet voor het oprichten van bedrijven, maar laat dit over
aan het particulier initiatief. Het plan voorziet, op grond van peilingen,
dat naast de 25 milliard fr. die door de Kolonie zelf uitgegeven moeten
worden voor de uitvoering, er 30 milliard zal belegd worden door
particuliere ondernemingen.
Het Tienjarenplan wijst op de noodzakelijkheid de conjunctuurgevoeligheid van de Kolonie te verminderen en wenst daarom dat meer
afgewerkte producten worden voortgebracht: daartoe verlangt het de
oprichting van hoogovens en fabrieken voor ijzer- en metaalbewerking;
het oprichten van een chemische industrie, van glasblazerijen, kalkovens, fabrieken van cement en in het algemeen van alle materialen die
nodig zijn voor het bouwbedrijf. Ook wenst het de voortgezette industrialisatie op de basis van landbouwproducten: olieslagerijen, suikerraf inaderij en, brouwerijen, fabrieken van vernis en dergelijke. Het wil
ook meer weverijen, fabrieken van dekens, houtmolens, conserven- en
papierfabrieken enz. Voor de nijverheid doen zich dus nog veel mogelijkheden voor.
De mijnbouw van zijn kant mag zich niet vergenoegen met de

246

BELGISCH CONGO: TIENJARENPLAN EN MISSIE

exploitatie van de rijke ertslagen maar moet ook voldoende uitgerust
worden om de gesteenten te bewerken. Het Tienjarenplan zorgt niet
voor de verhoging van de productie maar het treft maatregelen om
betere waarborgen te bekomen: het recht van exploitatie zal slechts
toegestaan worden aan organen die kapitaalkrachtig genoeg zijn om
rationele exploitatiemethoden aan te wenden. De dienst van toezicht op
de mijnen krijgt grotere bevoegdheid en een orgaan voor rationalisatie
van de bedrijven wordt opgericht, bestaande uit afgevaardigden van de
Kolonie en van particuliere ondernemingen.
Zowel de industrie als de mijnbouw moeten rationaliseren en mechaniseren ten einde de grote verspilling tegen te gaan van de nu reeds
onvoldoende inlandse werkkrachten en om het rendement van de
inlandse werklieden op te voeren.
Deze nieuwe richting van de economische ontwikkeling zal in ruime
mate bevorderd worden door de bedrijvigheid van blanke kolonisten
die zich met kleinere nijverheidsondernemingen en mijnen bezighouden.
Deze bedrijven hebben immers minder werkvolk nodig en kunnen
bovendien de inlanders vakkennis bijbrengen. Kleine ondernemingen
kunnen ook nog mijnen uitbaten die door de grote maatschappijen
verlaten werden omdat voor deze de exploitatie niet meer rendabel
was.
Al omvat het gedeelte van het Tienjarenplan dat rechtstreeks over
nijverheid en mijnbouw handelt slechts 40 blz. van de 600, toch moeten
we er ons wel rekenschap van geven dat heel het plan onrechtstreeks in
dienst staat van de bevordering der Congolese economie.
De verdere ontwikkeling van de Kolonie op economisch gebied is
afhankelijk van twee factoren: de electrificatie en de verbetering van
het vervoer.
Electrificatie

De electrificatie is noodzakelijk omdat de houtvoorraden van de
Kolonie beperkt zijn en er in Congo weinig steenkoollagen gevonden
worden. Deze zijn dan nog van slechte hoedanigheid. Daarom vereist
het plan de oprichting van grootse electrische centrales op de vele en
machtige watervallen van de Kolonie. Dit betekent echter slechts het
voortzetten van een streven dat reeds sinds jaren bestaat en steeds
meer en meer wordt gerealiseerd.
Vervoer

Het lijdt ook geen twijfel dat de verbetering van de wegen en van
het vervoerapparaat in het algemeen, een van de allerbelangrijkste
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maatregelen is voor de ontwikkeling van de Kolonie. Zonder goede
wegen die het binnenland met de centra verbinden, belemmeren de
transportkosten zowel in- als uitvoer.
Het is een van de hoofdverdiensten van het Tienj arenplan dat het
van de 25 milliard die voor de uitvoering geraamd zijn, de helft besteedt
aan de verbetering van het vervoerapparaat.
Grote verbindingslijnen zullen per spoor of langs de weg Oost en
West verbinden, zowel in het Zuiden als in het Noorden, terwijl ook
Noord en Zuid door drie hoofdverbindingen worden verenigd. De
spoorweg Leopoldstad Matadi zal geëlectrificeerd, de spoorweg van
Elisabethstad, die loopt tot Port Franqui, zal doorgetrokken worden
tot de Stanley Pool of tot een andere plaats aan de spoorlijn Leopoldstad — Matadi. Het gedurig overladen van producten zal zodoende
worden vermeden. Het Oosten zal ook niet meer afhankelijk zijn van
de lage waterstand van de Congostroom in het droge seizoen. Op het
ogenblik wordt immers jaarlijks de verbinding tussen Oost en West
daardoor verbroken.
Deze verbetering van het vervoerapparaat zal de mogelijkheid scheppen om de ontwikkeling van het binnenland op te voeren, maar zal toch
als eerste gevolg hebben de ontwikkeling van handel, nijverheid en
mijnexploitatie. Daaruit vloeit ook voort dat er een grote concentratie
van de inlandse bevolking zal plaats hebben in en bij de economische
centra.
De Missies zijn echter zeer bezorgd over deze verhuizingen en het is
een van de zeer zwakke delen van het Tienjarenplan dat tegenover de
bevordering van de economie in haar geheel, geen concrete maatregelen
genomen zullen worden voor de oplossing van een van de ernstigste
problemen van de Kolonie: de ontvolking van het binnenland.
De inlandse bevolking
Op het ogenblik is de toestand de volgende: op de 11 millioen
inwoners van Belgisch Congo leven er 9.5 millioen in de gewoontelijke 1 ) en een 1.5 millioen in de buitengewoontelijke 1 ) centra. Dat lijkt
een zeer gezonde verhouding, maar in feite leven er in heel Congo
slechts 3.123.000 mannen waarvan er 800.000 tewerkgesteld zijn in
Europese ondernemingen. Van de overblijvende 2.323.000 mannen zijn
er slechts 600.000 als werkelijke producenten te beschouwen, zodat de
overige 1.600.000, — de helft van de mannelijke bevolking en juist zij
1 ) Centres coutumiers, — extra-coutumiers. Gewoontelijk centrum is het inheemse
dorp.
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die in het binnenland leven, — niet werkelijk productief zijn. Daarom
blijft de binnenlandse landbouweconomie bijna noodzakelijkerwijze
afhankelijk van het werk der vrouwen, terwijl de actieve mannelijke
bevolking meer en meer het binnenland verlaat. JVIen heeft slechts door
de dorpen te rijden om te merken dat dit geheel aan de werkelijkheid
beantwoordt. Het Tienjarenplan nu, voorziet dat deze beweging zal
voortgaan en dat er in 1960 3 millioen mensen buiten de dorpen van
het binnenland zullen leven.
Men stelt vast dat er te weinig aanbod is aan werkkrachten en dat
dit tekort de grote ontwikkeling van de nijverheid remt. Dit tekort aan
werkkrachten, zo gaat het Tienjarenplan voort, zal toenemen omdat
meer en meer ondernemingen met elkaar zullen concurreren om het
nodige werkvolk te vinden. Het werkvolk van zijn kant zal ook hogere
eisen stellen. De modernisatie van de landbouw, de mijnen en de
industrie kan bijdragen tot verandering in de ruimtelijke verdeling van
de arbeidskrachten. De druk van de nijverheid op de vraag naar werkvolk zal minder gevaarlijk zijn in de streken waar een meer rationele
landbouw meer arbeidskrachten in het binnenland zal kunnen vasthouden. Op den duur zal dan de modernisatie van de landbouw een
deel van de inlandse bevolking kunnen vrijmaken. Deze arbeiders
zullen tewerkgesteld worden in de nijverheid zonder nochtans de voedingsbasis van de bevolking in gevaar te brengen. Na het doorvoeren
van rationalisatie en van intensieve cultuur zal het evenwicht tussen
plattelands- en stadsbevolking minder een kwestie zijn van aantal dan
van rendement. Duidelijker uitgedrukt komt het er dus op neer dat de
nijverheid, mijnbouw en handel de inlanders naar de centra mogen
lokken en dat in het binnenland de landbouw moet gerationaliseerd
worden om zo weinig mogelijk werklui vast te weerhouden, zonder
toch de voedselvoorziening van de grote massa die in de centra leeft,.
eeft,. in
gevaar te brengen. De uitbreiding van de centra en steden wordt wel
niet bevorderd, maar ook niet geremd. Het Tienjarenplan volgt de
beweging die zich aan het voltrekken is.
Wat moet er dan met het binnenland gebeuren? Het Tienjarenplan
ziet enkel heil in rationalisatie en mechanisatie van de landbouw, maar
bepaalt niet 'hoe dat bereikt moet worden met een bevolking waar de
bedrijvige mannelijke elementen steeds door de centra aangetrokken en
door de blanken aangelokt worden.
Het Tienjarenplan bestendigt dus de ontvolking van het binnenland
en de ontwikkeling van de economische centra. Hier stelt zich voor de
Missies een zeer ernstig vraagstuk. De toekomst van de Kolonie wordt
op de centra gericht, daar ligt reeds nu het zwaartepunt. De Missies
..
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algemeen op de inwoners van de centra zal kunnen uitoefenen. Daarom is het zo verheugend te vernemen dat posten die uitsluitend werken
in centra of in dorpen die totaal gelijkstaan met buitengewoontelijke
centra, meer en meer van personeel en instellingen voorzien worden, en
dat zij volop beginnen te bloeien.
Het onderwijs, het voornaamste wapen in handen van de Missies,
kan ook het zijne bijdragen tot het verkrijgen van een gunstige ontwikkeling.
Het onderwijs
In beginsel brengt het Tienj arenplan niets nieuws na de reorganisatie
van het onderwijs die in de loop van het vorig jaar werd doorgevoerd.
Het onderwijs van de inlanders blijft praktisch zoals voorheen in handen van de Missies. Slechts deze verandering werd aangebracht, dat
de nationale, bijna uitsluitend katholieke Missies, hun bevoorrechte
positie op het gebied van onderricht verloren en dat nu alle inrichtingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, op gelijke wijze gesubsidieerd worden. De subsidies werden gewijzigd met dien verstande dat in
de centra 90% en in het binnenland 80% van het loo n. van het onderwijzend personeel betaald en dat bovendien een zekere onderhoudssom
per leerling uitgekeerd wordt.
Het Tienj arenplan bevat geen principiële stellingname t.a.v. een
openbaar lager onderwijs: het stelt slechts vast dat de Kolonie de
finantiële lasten van het onderwijs der inlanders in openbare scholen
niet zou kunnen dragen en erkent dus dat de werking van de Missies
voor de Kolonie een jaarlijkse besparing betekent van enkele tientallen
millioenen. Dit geld kan dan voor andere noodwendigheden aangewend worden b.v. voor het onderwijs van de blanken die athenea ter
hunner beschikking hebben naast de gesubsidiëerde bijzondere inrichtingen.
De grote massa van de inlanders zal 5 jaar lager onderwijs volgen.
Daarna volgt een meer uitgebreid lager onderwijs voor de vorming van
landbouwers, tuiniers, metselaars, schrijnwerkers en voor onderwijzers
voor de laagste klassen.
Meer begaafde jongens zullen na de dorpsschool gedurende twee
jaar lager onderwijs volgen samen met de grote massa en daarna vier
jaar lager onderwijs met een aangepast programma waar meer aandacht besteed wordt aan de studie van het Frans. Deze jongens zouden
in staat moeten zijn hun middelbare studies in het Frans te doen.
De middelbare scholen omvatten vooreerst moderne en latijnse
humaniora; vervolgens gespecialiseerd onderwijs dat insgelijks zes jaar
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duurt en gericht is op administratie, handel, wetenschappen, landmeetkunde en de vorming van onderwijzers voor hogere klassen. Een derde
categorie bestaat uit middelbare scholen die slechts vier studiejaren
hebben. Ten slotte bestaat er nog een lagere graad van middelbaar
onderwijs voor de vorming van b.v. ondergeschikte bureelbedienden.
Het princiep van Universitair onderwijs in de Kolonie wordt ook
aanvaard en in Kisantu bestaat nu reeds juridisch het Universitair
Centrum Lovanium dat echter slechts waar universitair onderwijs zal
geven vanaf 1953 wanneer de vijf colleges die op het ogenblik in de
Kolonie bestaan, hun eerste leerlingen zullen afleveren.
Naast de hoger vermelde inrichtingen van middelbaar onderwijs
worden ook technische scholen geprojecteerd waar de jongens die uit
de gespecialiseerde scholen komen, zich gedurende vier jaar kunnen
bekwamen in een vak.
Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de landbouwscholen:
zowel theoretisch, practisch als gemengd onderwijs zal worden gegeven.
Het is typisch dat voor het onderwijs van de meisjes geen grondige
wijzigingen werden aangebracht. Men heeft de indruk dat de opstellers
van het plan wel zouden wensen het meis j esonderwij s te regelen, maar
dat zij er nog geen weg mee weten. Daarom houdt men zich aan de
bestaande lagere-, normaal- en vooral huishoudscholen en denkt men
aan leergangen voor hulpvroedvrouwen. Er wordt echter nog niet
gesproken van humaniora of van algemeen middelbaar onderwijs.
Intussen steunt de Kolonie moreel en finantieel alle initiatieven voor de
vorming van de kinderen der geëvolueerden --- zoals de huishoudscholen van Mbansa-Boma en Moanda, die alleen voor deze kinderen
zijn bestemd.
De reorganisatie van het onderwijs is in het algemeen ongetwijfeld
gunstig geweest voor de Missies. Vooral het nieuwe systeem van
subsidiëring heeft de zware finantiële lasten draaglijk gemaakt. Deze
lasten maakten het o.m. zeer dikwijls moeilijk goede leerkrachten te
behouden en hen niet te verliezen aan beter-betalende handelsondernemingen.
Het Tienjarenplan veronderstelt ook de oprichting van technische
scholen en dit stelt de Missies voor een geweldig probleem omdat zij
niet op die tak van onderwijs zijn voorbereid. In België kunnen technisch-geschoolde leken de niet-technisch onderlegde geestelijken helpen. In Belgisch Congo worden zulke leken niet gevonden en technisch-geschoolde Broeders die bovendien les kunnen geven, zijn niet
zeer talrijk. Zo komt het dat deze scholen waarvan men de noodzake-
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lijkheid sinds lang inziet, in feite zeer sporadisch voorkomen. De Missionarissen hebben bovendien in het onderbewuste steeds deze gedachte: technische scholen oprichten staat gelijk met het vormen van
inlanders die voor het binnenland verloren zijn. Daarom verkiezen ze
de weinige krachten waarover ze beschikken eerst aan te wenden voor
de vorming van mensen die hun streek dienstig zullen blijven.
Zoals we reeds zeiden geeft het Tienjarenplan voor het meisjesonderwijs geen oplossing: de Kolonie staat voor de inlandse gewoonte
die de ontwikkeling van meisjes en vrouwen remt, als voor een muur.
Daarom wordt practisch heel dit deel van het onderwijs aan het
initiatief van de Missies overgelaten steeds met de bereidwilligheid
van de Staat om flink te steunen. De Missies staan voor moeilijkheden
die ze onmogelijk op afdoende wijze kunnen oplossen zolang de algemene toestand van de Kolonie niet verandert. Het komt er hierom op
aan de toestand te saneren niet in de centra maar vooral in het binnenland. De meeste vrouwen verblijven immers niet in de centra. Zolang
het economisch en dus heel het sociaal leven van het binnenland gericht
is op de landbouwproductie door de vrouw, zolang de mannen de taak
van de landbouw niet overnemen, is er geen oplossing mogelijk voor het
probleem van het onderwijs en de opvoeding der vrouwen.
Landbouw
De ontwikkeling van het binnenland is dus zeer nauw verbonden met
de vooruitgang van de landbouw. Het is de voornaamste, bijna de enigbestaande bedrijvigheid in het binnenland. Ze moet totaal gereorgani
seerd worden en de mannen moeten er actiever aan deelnemen.
Sinds het begin van de Kolonisatie heeft op dit gebied reeds een
geweldige ontwikkeling plaats gehad daar een vrij groot aantal mannen
nu leven van de opbrengst van de bodem, doch vooral van de opbrengst
van de pluk. Maar voor de culturen die op het ogenblik de echte landbouw uitmaken: maniok en aardnoten b.v. blijft de rol van de man
subsidiair. Hierin wil men een verandering brengen en daarom wordt
bijna een vierde van de tekst van het plan besteed aan de ontwikkeling
van de landbouw.
Welke zijn nu de voorstellen?
De plannen zijn in twee groepen gesplitst. De eerste groep omvat de
plannen aangaande wetenschappelijk onderzoek. Dit deel is zeer nauwkeurig uitgewerkt: men beoogt de bestudering der methoden voor de
verbetering van de productie en van de conservering der landbouwproducten, de studie van de mechanisatiemogelijkheden, het weten-
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schappelijk onderzoek aangaande de vorming van een boerenstand,
aangaande een betere huisvesting, aangaande een juister program voor
het landbouwonderwijs, het wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van de producten die voor de industrie zijn bestemd, zoals
koffie, cacao, rubber, thee enz. en ten slotte het bodemonderzoek en de
indeling der gronden volgens hun kwaliteit.
Ook aan andere studieprojecten is gedacht b.v. met betrekking tot
de bosbouw; vooral wordt de aandacht gevraagd voor de voorbereiding
van een wetenschappelijke missie, die het vraagstuk der erosie zal
bestuderen, een vraagstuk waarvoor alle equatoriale en subequatoriale
gebieden zich geplaatst zien. In al deze studieaangelegenheden krijgt
de Ineac (Institut National pour l'étude agronomique au Congo Belge )
een zeer ruim aandeel.
Het kan niet ontkend worden dat deze studiediensten zeer noodzakelijk zijn en getuigen van een vooruitziende blik: ze bewijzen aan
heel de landbouweconomie onschatbare diensten als basis en als kader.
Wat nu de landbouw van de inlanders aangaat, stelt het Tienjarenplan vast dat deze volgens voorvaderlijke methodes wordt beoefend en
„roofbouw" kan genoemd worden. De eerste faze in de vervolmaking
van deze landbouw zal bestaan in de verspreiding van rationele exploitatiemethoden. Deze worden thans uitgewerkt aan de hand van onderzoekingen door de Ineac en dank zij de ondervinding opgedaan in
Europese ondernemingen. In deze faze wil men komen tot het invoeren
van een intensieve landbouw gepaard gaande met het vruchtbaar
maken van de bodem, mechanisering, besproeing enz. Deze faze veronderstelt lange en moeilijke studies die zich nog slechts in een beginstadium bevinden.
Als concrete maatregelen worden voorzien: afbakening en herverdeling van de bodem, rationele afwisseling van de kulturen, harmoniëring
van de taak der enkelingen en van die der gemeenschap door coóperatieven, technische uitrusting, oprichting van fabrieken voor de bewer
king, ter plaatse, van het gewonnene, ter beschikkingstelling van betere
vervoermiddelen, oprichting van technische diensten, scholen en medische instellingen, vorming van landbouwassistenten die de tussenschakel moeten zijn tussen de massa van de inlandse landbouwers en
de blanke technici.
Wanneer men dit alles overschouwt, treft het dat de instellingen die
de landbouw als het ware moeten voorafgaan: wetenschappelijk onderzoek, technische diensten, zeer goed opgezet zijn. Men weet ook wat
moet gebeuren na de landbouwexploitatie: coöperatieven, vervoer,
plaatselijke verwerkingsindustrieën: de bijkomende problemen dus van
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de landbouw. Maar het Tienjarenplan weet geen raad met de vraag:
hoe zullen we de mannen er toe brengen als voornaamste groep op te
treden in het landbouwbedrijf: m.a.w. hoe zal de omschakeling voltrokken worden van een landbouw die gegrondvest is op de vrouw naar
een landbouw die rust op de man. En dat is het vraagstuk dat zich
voor heel de Kolonie stelt.
Het Tienjarenplan bevat waardevolle elementen op het gebied van
landbouwontwikkeling; we noteerden vooral de oprichting van plaatselijke verwerkingsindustrieën, het vooruitzicht van een collectieve landbouwexploitatie en de verbetering van het vervoersapparaat, waaraan
veel zorg wordt besteed.
Het Tienjarenplan bevat ook — nu op een gans ander plan --- zeer
concrete en talrijke maatregelen voor de aanvulling en vervolmaking
van de bestaande medische diensten.
Medische instellingen
Het hoeft wel niet gezegd dat het welzijn van de inlandse bevolking
in zeer ruime mate afhankelijk is van de geneeskundige dienst.
Zoals voor de andere delen, waar het er vooral op aankomt de kaders
te vormen en het de regeling betreft van het werk dat door blanken uit
te voeren is, weet het Tienjarenplan ook waarheen het wil. Laten we
vooreerst opmerken dat, al worden slechts staatsdiensten of parastatale
instellingen besproken, er toch ook ruime steun beloofd wordt aan en
in ruime mate gerekend wordt op het particulier initiatief.
Van bijzonder belang is volgens het Tienjarenplan de bescherming
van moeder en kind. De bevolkingsaangroei van Belgisch Congo is
immers veel te klein: 70.000 zielen op een bevolking van 11 millioen.
Dit tekort is vooral te wijten aan een te hoog sterftecijfer van kinderen
beneden de 2 of 1 jaar. Daarom dient een Afrikaans geneeskundig
werk voor moeder en kind te worden gesticht met als doelstellingen
consultatiebureaux voor prae- en postnatale zorg voor moeder en kind,
inrichting van nieuwe kraaminrichtingen en wat men noemt „karavaanherbergen voor bevalling", en centra voor kinderziekten. Stippen we
aan dat hier, evenals voor de landbouw, het Tienjarenplan goed inziet
wat van de kant van particulieren en Staat moet gedaan worden, maar
waar het vooral op aankomt is: hoe krijgen we de vrouwen naar
kraaminrichtingen? Dat is een probleem dat het Tienjarenplan natuurlijk niet kan oplossen; het hangt af van de opvoeding en vooral van de
psychologische overtuiging van de inlanders die men er toe moet brengen ook op dit gebied vaarwel te zeggen aan hun eeuwenoude gewoonten en gebruiken.
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Het programma van de medische verwezenlijkingen die door de
Kolonie zelf moeten uitgevoerd worden, behelst, naast een campagne
tegen ziektedragers, speciale inrichtingen voor melaatsen, teringlijders,
krankzinnigen en ongeneeslijken, de oprichting van 4 nieuwe laboratoria, de stichting van 3 klimatologische stations en de aanvulling van
het geneeskundig- en onderwijzend personeel.
Wat het benodigde kapitaal betreft wordt voor de centra, — waarvan er 19 door de Staat en 10 door particuliere organisaties bediend
worden — een uitgave geprojecteerd van 500 millioen. De uitrusting
van het binnenland op medisch gebied, zal 1.345 millioen vergen.
Hierdoor moet het mogelijk worden minstens 4 verplegingsposten per
gewest op te richten, naast de reeds vernoemde inrichtingen voor
moeder en kind enz. Men zal er langzamerhand toe moeten komen alle
inlanders te bereiken. Met het Tienjarenplan zal reeds één derde van
de inlandse bevolking worden bereikt.
Ten slotte denkt men nog aan de inrichting van centrale laboratoria
voor biologie, die daarbij zullen worden aangevuld door een verplaats
baar laboratorium om prophylactische en binnenlandse scheikundige
diensten bij te staan.
Deze vooruitzichten op medisch gebied vullen de bestaande en reeds
sterk ontwikkelde geneeskundige dienst zeer goed aan en geven aan de
Kolonie een degelijke geneeskundige inrichting waar ook het particulier initiatief een rol in te vervullen heeft.
Het werk van de geneeskundige dienst zal ook ten zeerste bevorderd
worden door de verbetering van de bestaansvoorwaarden van de
inlanders.
Verbetering van de bestaansvoorwaarden van de inlanders

Er bestaan grote plannen met betrekking tot de stedenbouw, electriciteitsdistributie en watervoorziening van de centra en van het binnenland; en dat is nodig. Ook wordt bijzonder aandacht besteed aan de
verbetering van de huisvesting. Er wordt een systeem toegepast van
afbetaling van de huizen die door de Staat of door parastatale instellingen gebouwd worden. Wellicht zou het toestaan van leningen voor
het bouwen van deze huizen meer vrijheid laten aan de inlanders zonder het beoogde doel te schaden.
Naast de verbetering van woningen, is men ook overtuigd dat
kleding en voeding beter aangepast moeten worden aan de noden van
de bevolking: voor de voeding hangt alles af van de toestand van het
vervoer, de opslagplaatsen en de uitbreiding van de culturen in het
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binnenland. Er worden concrete maatregelen in het uitzicht gesteld
doch de vermeerdering van de opbrengst van de landbouw in het bi nnenland wordt wellicht al te veel als van zelf komend beschouwd.
Het gebrek aan kleding zal verholpen worden door oprichting van
nieuwe fabrieken. Van meubilering is er nog geen sprake omdat er
niet genoeg vaklieden zijn en ook omdat de levensstandaard van de
brede massa nog steeds te laag staat en slechts toelaat aan de allernoodzakelijkste behoeften te voldoen. Van een verhoging van de lonen,
die voor de grote massa van de arbeiders een levensstandaard zou
mogelijk maken gelijk aan die in ons land, zal Congo nog wel moeten
wachten tot de vraag naar werklieden het aanbod nog meer overtreft
dan dit op het ogenblik het geval is, en tot het geleverde werk hoger
en vaster rendement geeft.
De financiering van het Tienjarenplan
De vraag die natuurlijk rijst bij het bestuderen van het Tienjarenplan is: zal Belgisch Congo het nodige geld voor de uitvoering ervan
kunnen vinden?
Er wordt op een Staatsuitgave gerekend van 25 milliard, te verdelen
over 10 jaar. Zoals we reeds opmerkten wordt de helft van dit bedrag
besteed aan de verbetering van het vervoersapparaat. De verbeteringen
die rechtstreeks de inlanders raken: landbouw, huisvesting, hygiëne,
medische diensten en onderricht van de inlanders, zullen 6.5 milliard
vergen. De diensten voor onderzoekingen en de uitrusting van de
publieke diensten zoals die van cartographie, geodesie, geologie, metereologie, hydrographie, telefoon en telegraaf, zullen 2.5 milliard bedragen; de electrificatie van de Kolonie 2 milliard en de blanke koloni
satie ten slotte een half milliard.
Zal men die 25 milliard kunnen opbrengen?
De opstellers van het Tienjarenplan zijn natuurlijk optimistisch.
Vooreerst stellen ze vast dat de Kolonie geen 25 milliard doch slechts
20 milliard zal moeten vinden omdat de Kolonie door een gunstige
handelsbalans kan rekenen op 2 milliard in tien jaar. Bovendien voorziet men ook dat de meer-waarde die de Kolonie krijgt door het plan,
reeds in de loop van de volgende jaren vruchten zal afwerpen. Deze
kunnen op 1 A
1 milliard geschat worden. Ten slotte is het mogelijk de
buitengewone uitgaven die nu jaarlijks op het budget voorkomen uit te
stellen en dat geld aan te wenden voor de uitvoering van het plan. Het
Tienjarenplan zou dus de Kolonie voor het probleem stellen om 2
milliard per jaar elders te vinden dan in haar eigen inkomsten. Hier-
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voor rekent men op de investeringen van kolonisten in Congo zelf, en
houdt men rekening met de mogelijkheid van een uitgifte van schatkistcertificaten in afwachting dat leningen op lange termijn kunnen
opgenomen worden. Men verwacht ook leningen in het buitenland,
vooral in de Verenigde Staten en Zwitserland. Er wordt echter uitdrukkelijk verklaard dat het Bestuur van de Kolonie geen geld zal
aanvaarden dat slechts zou geleend worden onder beding van medezeggingschap in de politieke aangelegenheden van de Kolonie.
België zelf zou gemakkelijk de twee milliard per jaar kunnen verschaf f en maar de opstellers van het plan zien daarvan zeer bewust af.
De Kolonie mag niet in concurrentie komen met de particuliere koloniale ondernemingen die vooral op het moederland aangewezen zijn om
de 30 milliard te vinden die zij in de loop van de volgende 10 jaar
waarschijnlijk zullen moeten beleggen. De Kolonie wil ook de vernieuwing van de uitrusting van het moederland niet hinderen.
Deze vooruitzichten lijken dus tamelijk vaag maar de opstellers van
het plan bekommeren zich daar niet veel om daar zij een ander hoofdargument hebben om te bewijzen dat het mogelijk moet zijn het plan
uit te voeren, nl. het volgende: in 1921 vroeg Minister Franck 800
millioen voor de ontwikkeling van de Kolonie. Welnu, zeggen de
opstellers van het Tienjarenplan: die 800 millioen vertegenwoordigen
nu een 10 milliard, dus 10 à 12 keer meer dan in 1921. Maar in 1948
heeft de Kolonie 53 maal meer inkomsten en 43 maal meer uitgaven
dan in 1921. Op het ogenblik 25 milliard vragen is dus minder gewaagd dan 800 millioen vragen in 1921. Minister Franck vroeg een
som waarvan het jaarlijks gemiddelde het jaarlijks inkomen van de
Kolonie volledig opslorpte. De twee milliard die nu per jaar gevraagd
worden, vertegenwoordigen minder dan de helft van het jaarlijks
inkomen van de Kolonie zelf. Het budget dat rond de 4.5 milliard per
jaar bedraagt, zou tot 6 milliard moeten gebracht worden; de opstellers
van het plan maken zich sterk deze som jaarlijks zonder al te veel
moeite te vinden.
Het is natuurlijk moeilijk te raden wat de toekomst zal brengen. Het
argument lijkt echter aanvaardbaar. Men heeft slechts te bedenken dat
de invoer van Belgisch Congo tussen 1938 en 1948 toenam van 1 milliard tot 8 milliard en de uitvoer van 2 milliard tot 11 milliard. Vooral
na de oorlog heeft de grootste expansie plaats gehad. Zelfs al zou die
expansie geremd worden door een saturatie op de wereldmarkt en al
zouden de prijzen dalen met één derde, dan zou het nationaal inkomen
van de Kolonie, na het Tienj arenplan, toch nog 25 milliard bedragen
en dan zouden de 6 milliard die per jaar door de Kolonie gevraagd
17
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worden, 24% van het nationaal inkomen bedragen. Dat lijkt de opstellers van het plan niet overdreven aangezien in 1948 het budget van
de Kolonie 20% van het nationaal inkomen opvorderde. Indien dus de
nodige gelden gevonden worden om het Tienjarenplan uit te voeren,
kan de Kolonie de lasten van de interest van de geleende kapitalen
zonder veel moeite dragen met de belastingen en inkomsten waarover
de Kolonie jaarlijks kan beschikken.

Beslui t
Dit is in grote lijnen het Tienjarenplan. In de loop van de uiteenzetting konden we het standpunt van de Missies tegenover bepaalde
punten van het plan toelichten. Laten we hier nog even een samenvatting geven van wat het Tienjarenplan beoogt.
Als hoofddoel wordt vooropgesteld de verbetering van de sociale en
economische toestand en deze moet bereikt worden door een ontwikkeling van de economie van Belgisch Congo over heel de lijn, en geleid
worden door sterk-ontwikkelde publieke diensten.
Globaal genomen mogen we zeggen dat de Missies gediend zijn met
de uitvoering van het Tienjarenplan, al komen er dan ook punten in
voor die hun werking zullen hinderen, zoals de ontwikkeling van de
centra. Doch de grotere samenwerking op het gebied van opvoeding en
onderwijs, de verbetering van de bestaansvoorwaarden van de inlanders kunnen slechts helpen om het gunstige klimaat te scheppen voor
een goede en diepgaande Evangelisatie. De Missies zullen zich aan te
passen hebben aan feitelijke toestanden, wat ze reeds beginnen te
doen, en dan mogen ze met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
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van het mensdom om de erkenning van de rechten van de mens in
beeld te brengen. In suggestieve beelden wordt naar voren gebracht,
hoe in de primitieve mens zich langzamerhand verstand en zedelijkheidsgevoel ontwikkelden, die uiteindelijk na tientallen van eeuwen
leidden tot dit summum van geluk en beschaving: algemeen kiesrecht
en vaststelling van de rechten van de mens. Bijbel en Evangelie hebben
naar het inzicht der samenstellers van deze tentoonstelling in de ontwikkeling van de mensheid geen rol gespeeld. Het kruis op de mast van
het schip van Christoffel Columbus is de enige herinnering aan Christus' Verlossing. In de strijd om de vrijmaking van de arbeidersmassa
wordt over Marx, Lenin, de Franse commune en de CGT uitgeweid,
maar Rerum Novarum en Quadragesimo Anno zijn nog niet doorgedrongen. Alleen heeft men boven op de pilaar gewijd aan de geest
van verdraagzaamheid en broederschap, wel is waar wat laat, een
afbeelding van Paus Leo XIII geplaatst. En dit is een officiële tentoonstelling van de Culturele Raad der Verenigde Naties, waarvan zovele
christelijke naties lid zijn.
Deze beide voorvallen, waaraan men naar believen vele andere zou
kunnen toevoegen, mogen een aangrijpende inleiding zijn tot de beantwoording van de vraag: „Waarom Pax Romans?"
Toen na de eerste wereldoorlog een kleine groep breed- en verkijkende katholieken op de noodzaak wees om juist onder de jonge
katholieke academici meer begrip te kweken voor een de gehele wereld
omvattende christelijke levenshouding en voor het intensiveren der
internationale betrekkingen, schudden vele sceptici het hoofd. De in
zich zelf kerngezonde binding van de katholiek aan zijn parochie had
al te vaak geleid tot kortzichtige kerktoren-politiek, meestal nog gesteund door een vals begrepen nationaliteitsgévoel van liberale herkomst. De zin voor boven-nationale ordening en zelfs voor het universele, de eigenlijke katholiciteit van de Kerk, was steeds meer verloren
gegaan. De sceptici ten spijt gingen enkele enthousiaste jongeren aan
het werk onder leiding van Abbé Gremaud, de latere eerste Secretarisgeneraal van Pax Romana.
Het practische werk bestond in het coördineren van de hulpactiviteiten die onder de studenten van de neutraal gebleven landen — Zwitserland, Spanje en Nederland werden ontplooid om de nood te
lenigen waarin zovele collega's in bijna alle landen van Europa waren
geraakt. Grote zendingen voedsel, kleren en boeken werden naar de
geteisterde gebieden gezonden, zieke studenten werden naar herstellingsoorden overgebracht. Dank zij de interventies van het secretariaat-
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generaal werd bereikt, dat van de door officiële instanties beschikbaar
gestelde hulpmiddelen, een rechtvaardig gedeelte naar de katholieke
studenten ging. Bij al deze practische bezigheden verloren de leiders
niet uit het oog, dat zij Pax Romana voornamelijk opgericht hadden
om de katholieke studenten van verschillende landen over de grenzen
van een overdreven nationaliteitsgevoel heen, nader tot elkaar te brengen. In hun jaarlijkse bijeenkomsten leerden de studentenleiders uit de
verschillende landen elkaar kennen. Onderlinge vriendschap werd
vaak gemakkelijk gesloten, maar tekenend en bepaald angstwekkend
was het te zien, hoe het nationaliteitsgevoel elke vriendschap, zelfs elke
vorm van elementaire christelijke naastenliefde volkomen wegvaagde,
wanneer in de vergaderingen een kwestie aan de orde kwam, die maar
iets met nationale eer of nationaal prestige te maken had. Urenlang
moest dan gepraat worden, welk land een bepaalde, vrij onbelangrijke
post toegewezen zou krijgen. Vaak wenste een gedelegeerde alleen zijn
eigen taal te spreken, hoewel hij de algemeen gangbare taal volkomen
beheerste.
Dit waren slechts onbelangrijke uitingen van de diepe kloof, die er
artificieel geschapen werd tussen de volkeren door een opvoeding en
onderwijs, dat de veroveringsoorlogen van het eigen vaderland als
evenzovele roemrijke daden aanmerkt. Oorlogen ontstaan niet uit
ruzies tussen Franse en Duitse boeren, maar ze komen voort uit valse
nationaliteits- en rassentheoriën, die de jonge studenten tijdens hun
vormingsjaren worden ingepompt. De gevolgen van dit funeste onderwijs tegen te gaan, was het hoof ddoel van de Pax Romana-congressen
van vóór 1939. Daaraan moet worden toegevoegd dat Pax Romana
toen reeds de stuwkracht was van de Union Catholique d'études
internationales, waarin katholieken van wereldfaam de problemen
bestudeerden, die in de Volkenbond ter sprake kwamen.
De ervaringen van de laatste tien jaren hebben nu ook wel de heetgebakerdste nationalisten en de eeuwige sceptici de ogen geopend. Ook
Hitler's oorlogen zijn ontstaan uit valse theoriën, die in de universiteiten werden uitgedacht en gedoceerd en de ervaringen van de naoorlogse jaren hebben geleerd, dat ook nu nog het overspannen nationalisme niet is verdwenen. Hier zij niet alleen gewezen op uitingen van
Duitse politici van de laatste maanden, maar vooral op het gevaarlijke
spel dat door zovele regeringen en personen gespeeld wordt in de
supra-nationale organisaties van deze naoorlogse tijd. Steeds meer
blijkt samenwerking onmogelijk, wanneer niet toevallig de nationale
belangen samen vallen.
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Nog dringender is dus de noodzaak geworden de jonge intellectuelen
van de verschillende landen bij elkaar te brengen om zodoende vooroordeel en wanbegrip te doen plaats maken voor samenwerking op
internationaal niveau.
Er is echter nog veel meer. Wat een normale ontwikkeling niet tot
stand heeft kunnen brengen, is door gemeenschappelijke nood en
gevaar werkelijkheid geworden. Door een onontwarbare reeks bindingen zijn thans alle volkeren der aarde met elkaar verbonden. Nederland zelf heeft pijnlijk ervaren, dat wat het in den beginne als een
zuiver binnenlandse aangelegenheid beschouwde, met maatstaven van
internationaal karakter gemeten moest worden en ook dienovereenkomstig geregeld. Zo ook heeft een burgeroorlog in het verre China,
een misoogst in Argentinië, een senaatsverkiezing in de Verenigde
Staten, een stellingname in het Kremlin dikwijls beslissende invloed op
alle landen, vaak zelfs op het leven van ieder van ons. In deze wereld.
die in materieel opzicht steeds inniger verbonden raakt, waarin ook het
leed en de ellende wereldwijde vormen aannemen, mag de Katholieke
Kerk de wereldkerk --- niet afzijdig staan. „Het gaat er niet om of
de wereld één wordt, maár of het een eenheid met of zonder Christus
wordt", heeft wijlen Kardinaal Suhard in zijn meesterlijke brief „Essor
ou Declin de l'Eglise" gezegd. Het is de taak van de Kerk deze uit
bloed en tranen geboren wordende nieuwe wereld een christelijke ziel,
een geestelijk gemeenschaps-bewustzijn te geven en haar ontwikkeling
met gezonde beginselen te bevruchten. Sedert lang reeds hebben de
Pausen op het gevaar van een totale ineenstorting gewezen, als het
leven der volkeren niet door christelijke beginselen geregeld zou worden. In het bijzonder de huidige Paus heeft in een imposante rij uitspraken en brieven een aan de huidige omstandigheden aangepaste
internationale sociale ordening uiteengezet, die zelfs door persoonlijkheden, die ver van de Kerk afstaan, geacht wordt de beste grondslag te
zijn voor een organische oplossing van de huidige verwarde internationale toestand. Jammer genoeg is het verre van denkbeeldig, dat
ook hier de katholieken hun eigen leer niet voldoende kennen en nog
minder deze tot richtsnoer van hun handelen maken. En dan jammert
men over gebrek aan christelijke invloed in het internationale leven, als
waarop in de aanvang van dit artikel gewezen werd. In alle eerlijkheid
moet erkend worden, dat juist de katholieke academici, die toch krachtens hun overtuiging, dat allen kinderen zijn van dezelfde Vader,
gemakkelijker voor samenwerking over de landsgrenzen heen open
zouden moeten staan, dat juist de katholieke academici het uur vaak
niet begrijpen en nalaten zich volledig in te zetten om te komen tot een
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positieve christelijke beïnvloeding van het internationale leven. Wat
Pax Romana in de harde opbouwjaren van voor de oorlog aan wanbegrip en tegenwerking, zelfs van kerkelijke autoriteiten, ervoer, is
dáárom zo pijnlijk, omdat daardoor vele mogelijkheden om op belangrijke beslissingen invloed uit te oefenen verloren gingen.
Maar ook hier hebben de jaren na de tweede wereldoorlog de laatste
twijfelaars bekeerd. De oorlog, die honderdduizenden mensen dakloos
gemaakt heeft en de dictatuur van het communisme, die tienduizenden
anderen hun haardsteden heeft doen verlaten en doen vluchten naar
landen als Duitsland en Oostenrijk, die zelf ten prooi zijn aan de
grootste verwoestingen, hebben een ellende en leed geschapen, dat
alleen maar door groots opgezette internationale hulporganisaties
enigszins gelenigd kan worden. Zo ontstonden UNRRA en daarna
IRO, de International Refugee Organisation en in de studentenwereld
World Student Relief, waarin de drie grote internationale studentenorganisaties: World Federation of Christian Students, International
Student Service en Pax Romana samenwerkten. Het feit, dat het
grotendeels katholieke streken zijn die verwoest werden en de vluchtelingen uit de katholieke Europese landen komen, doet iedereen het
belang inzien van een katholieke vertegenwoordiging in deze internationale organisaties. Zelfs voor degenen, die overal direct tastbare
resultaten willen zien kan het niet .onverschillig zijn of katholieke
vertegenwoordigers aanwezig zijn wanneer World Student Relief jaarlijks 4.000.000 Zw. frs onder de noodlijdende studenten verdeelt.
Op ideologisch gebied heeft de ontwikkeling van de communistische
International Union of Students met zetel Praag duidelijk genoeg
bewezen, hoe daadwerkelijk en effectief internationale studentengroeperingen in kunnen grijpen in het geestesleven van de Universiteit. Het
zou jammerlijk zelfbedrog zijn te menen, dat de katholieke studenten
overal in die mate opgewassen zijn tegen de zeer handige marxistische
propaganda als de Nederlandse studentenwereld dat bleek te zijn, toen
zij in 1946 als enige een duidelijk „neen" liet horen. Vele verafgelegen
landen van Azië of Zuid-Amerika kunnen dergelijke uit Europa overwaaiende bewegingen niet zo gemakkelijk doorzien, des te minder wijl
ze zich aankondigen met volkomen te rechtvaardigen leuzen als: arbeid
voor de vrede, strijd tegen koloniale misbruiken, sociale gerechtigheid,
democratisering van de Universiteit, hervorming van het Hoger Onderwijs e.d. Een deskundige de gehele wereld omvattende berichtgeving
en een eensgezinde katholieke stellingname in alle landen is hier dubbel
noodzakelijk.
Problemen van het allergrootste belang op materieel en op ideolo-
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gisch gebied zijn ook betrokken bij het werk der Verenigde Naties en
haar „specialized agencies". Zo worden grote sommen geld, machines,
bo eken en deskundigen beschikbaar gesteld en uitgezonden naar economisch onontwikkelde landen. De Verenigde Naties ontkennen zeer
zeker niet dat in deze gebieden door katholieke missionarissen groots
pionierswerk is verricht, maar gebrek aan katholieke invloed verhindert
steeds dat de katholieke missies van deze grote faciliteiten kunnen
profiteren.
Om het internationale begrip onder de jeugd te ontwikkelen stimuleert UNESCO, ook financieel, de uitwisseling van jonge lieden en het
organiseren van jeugdwerkkampen. Het is ongetwijfeld niet de schuld
van UNESCO alléén, dat de meeste van deze jeugdkampen in communistische handen zijn en dat de immorele toestanden, die er heersen,
voor vele jonge mensen een gewisse ondergang betekenen.
Veel ernstiger nog is het verschijnsel dat katholieke gedelegeerden,
die men hier en daar wel eens tegenkomt in de organen van deze
internationale instellingen, volkomen onkundig zijn van de leer der
Kerk in een onderhavige materie, ofwel, wanneer zij het katholieke
standpunt kennen, toch anders stemmen om redenen van internationale
politiek. De World Health Organisation, een van de „specialized
agencies" van de Verenigde Naties, heeft kort geleden een verklaring
aangenomen, waarbij sterilisatie en castratie van onvermogenden onder
bijzondere omstandigheden geoorloofd wordt verklaard. De stem van
een katholieke afgevaardigde gaf hierbij de doorslag en toen hem
naderhand gevraagd werd, waarom hij zijn stem vóór het voorstel had
uitgebracht, was het antwoord, dat hij als katholiek er natuurlijk tegen
was, maar dat hij van zijn nochtans ook katholieke --- regering opdracht gekregen had vóór te stemmen, indien een ander bepaald land
óók vóór stemde.
In de universele verklaring van de Rechten van de Mens, waarin de
menselijke waardigheid, het recht op het huwelijk, vrijheid van onderwijs enz. nader omschreven worden, is van enige christelijke invloed
nauwelijks sprake, hoewel vele leden van de commissies vertegenwoordigers waren van christelijke zoal niet katholieke landen.
Een grootse en nog niet te overziene taak is hier voor de katholieke
intellectuelen weggelegd. De grondleggers van het handvest der Verenigde Naties hebben beseft, dat de vrede slechts bewaard kan blijven,
wanneer zo breed mogelijke lagen van de bevolking bij dit vredeswerk
betrokken worden. Daarom hebben zij naast de vertegenwoordigers
van de regeringen ook een ruime plaats ingeruimd voor vertegenwoor
digers van niet-gouvernementele internationale organisaties, die de opi-
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nie van grote groepen der bevolking in bepaalde sectoren vertegenwoordigen. Pax Romana is thans zowel door de Sociaal Economische Raad
der Verenigde Naties als door UNESCO als internationale organisatie
met consultatieve status erkend en heeft daardoor het recht verkregen
zijn stem te verheffen. Als men bedenkt dat tot nu toe 69 internationale
organisaties, waaronder slechts 3 katholieke dit recht gekregen hebben,
dan zal men ook begrijpen, hoe belangrijk het is, dat de katholieke
studenten en afgestudeerden een wereld-organisatie bezitten, die ook
in officiële instellingen de christelijke belangen verdedigen kan.
Deze belangen kunnen echter onmogelijk voldoende verdedigd worden door enkele vertegenwoordigers van katholieke organisaties. Het
aantal aan de orde zijnde onderwerpen is legio; dagelijks zetelen talrijke commissies, die in langzaam voortschrijdende besprekingen de
officiële zittingen voorbereiden. Talrijk zijn ook de kringen, die van het
allereerste begin af de beslissingen in een bepaalde richting willen
drijven. Vaak gebeurt het dan ook dat, wanneer de besprekingen voor
een officieel orgaan worden gebracht, de kaarten volledig gestoken zijn
en het spel alleen nog maar gespeeld behoeft te worden. Er wordt dan
van de enkele katholieke vertegenwoordigers — en het zij hier ruiterlijk
erkend dat het meestal vertegenwoordigsters zijn! --- de grootste competentie en een haast physieke moed vereist om het katholieke standpunt met succes te kunnen verdedigen.
Het zou werkelijk onjuist zijn de schuld alleen te wijten aan de
organisatie van de Verenigde Naties. Vaak worden oproepen gericht
om nieuwe krachten, deskundigen op bepaald gebied. Het komt zelden
voor dat onze katholieke organisaties ook maar één competente candidaat kunnen stellen. Thans hebben de katholieke internationale organisaties, die onlangs in Luxemburg hun jaarlijkse bijeenkomst hadden,
besloten in Genève een bureau op te richten analoog aan de reeds
bestaande katholieke informatie-centra in Lake Succes en Parijs. Taak
van deze centra is de katholieke internationale organisaties en iederee n
die er om vraagt inlichtingen te verschaffen over de activiteiten en
bijeenkomsten van de Verenigde Naties en haar „Specialized Agen
cies"; de aandacht van deze organisaties te vestigen op de belangrijkste
problemen die bestudeerd worden of in voorbereiding zijn; in de verschillende delegaties de katholieke personen op te sporen, ze met elkaar
in contact te brengen en hun een katholieke documentatie over de
onderhavige problemen te geven. Een verheugend feit van deze Luxemburgse conferentie was dat het Vaticaan, dat tot nu toe zeer terug
houdend was ten opzichte van de activiteit der Katholieken op internationaal niveau, voor het eerst een waarnemer gestuurd had. Minder
.
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verheugend maar even tekenend voor de ernst van de situatie was dat
de op deze conferentie aanwezige organisaties, waarschijnlijk vertegenwoordigend een honderdmillioen katholieken, slechts een bedrag van
een schamele f 7000 voor dit bureau te Genève beschikbaar konden
stellen.
De verdediging tegen anti-christelijke tendenties en de behartiging
van de katholieke belangen in het internationale leven is goed en
billijk, maar niet voldoende. Het komt er op aan eindelijk eens boven
het zuiver defensieve uit te komen, dat al te lang de gehele katholieke
beweging op valse leest geschoeid heeft. Wij hebben onze bijdrage te
leveren tot de positief christelijke opbouw van de wereld en dat doen
wij niet door overal angstvallig toe te zien of onze principes geëerbiedigd worden en of wij bij de verdeling niet benadeeld worden. Meer
dan wie ook is de katholieke intellectueel geroepen een aandeel te
nemen in de opbouw van een wereld, die doordrongen is van christelijke rechtvaardigheid en naastenliefde. Het vredeswerk der Verenigde
Naties en dat der gehele wereld vraagt niet om katholieken, het vraagt
om competente juristen, competente economen, competente artsen en
ingenieurs en het is onze taak te zorgen, dat katholieken als zodanig
beschikbaar zijn.
In twee encyclieken en een apostolisch schrijven heeft Z. H. de Paus
gewezen op de grote belangen, die voor de Katholieke Kerk op het spel
staan bij de oplossing van het Palestijnse vraagstuk en dat der Heilige
Plaatsen. Vele publicaties zijn over dit haast onoplosbare vraagstuk
verschenen; maar tot nu toe heeft geen enkele katholieke jurist op
wetenschappelijk verantwoorde wijze uiteengezet, hoe de pauselijke
richtlijnen internationaal juridisch verwerkelijkt kunnen worden. Verwachten wij dan, dat niet-katholieken dit zullen doen?
De grote opgave van dit tijdstip is constructief en dit vereist op de
allereerste plaats vorming van katholieke intelligentia, die in staat zijn
op ideologisch, staatkundig, sociaal en cultureel gebied leiding te geven. Niets is thans dringender dan de degelijke vorming van katholieke
leiders.
Gelukkigerwijze begint men meer en meer begrip hiervoor te tonen.
Uit alle continenten komt de roep tot Pax Romana: helpt ons katholieke
intellectuelen vormen die van godsdienstig en ideologisch standpunt de
grote problemen van deze tijd aan kunnen, die op wetenschappelijk en
vakkundig gebied de achting van andersdenkenden verdienen, die op
staatkundig en sociaal gebied christelijk denken en vooral ook handelen, die zich zonder voorbehoud in dienst stellen van de uitbreiding
van het Rijk Gods.
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Dit alles veronderstelt een studie en vorming, die onmogelijk voor de
individuele student of afgestudeerde te bereiken is. Het kan slechts
geschieden binnen de gemeenschap van afgestudeerden en studentenverenigingen, die dank zij hun vormgevende kracht, hun studiegroepen
en bijeenkomsten, de student voor het leven vormen en de afgestudeerde geestelijk ondersteunen en verder ontwikkelen. En hier raken we de
wezenlijke bestaansgrond van katholieke studenten- en afgestudeerdenverenigingen. Hier ziet men ook dat Pax Romana niet bestaat, niet
kan bestaan uit enkele leden van een secretariaat ergens in Zwitserland, maar dat Pax Romana bestaat uit de gehele gemeenschap van
landelijke federaties, plaatselijke verenigingen en individuele leden.
Al is de toestand in ons land beter dan in de meeste andere landen,
het zou vermetel zijn te beweren, dat onze organisaties deze vorming
voldoende in het oog houden en, mocht dit al in enkele gevallen zo zijn,
dat zij hun gevormde leden voldoende voorlichten omtrent de essentiële
belangen, die overal ter wereld op het spel staan. Hier kan Pax Romana
ook voor Nederland een onmisbare stimulerende invloed hebben.
Vele studenten en afgestudeerden echter, leden van organisaties met
jarenlange tradities, hebben zich waarschijnlijk nog nooit afgevraagd
of er wellicht nog landen zijn, waar dergelijke organisaties niet bestaan.
Volgens de statistieken uit de geschiedenis van Pax Romana waren er
in 1930: 26 federaties in 18 landen; in 1938: 45 federaties in 32 landen;
in 1947: 75 federaties in 47 landen van alle continenten. Hieruit blijkt
de enorme vooruitgang die bereikt werd en waaraan Pax Romana naar
behoren heeft meegeholpen. Deze aantallen mogen echter niet verbergen, dat nog steeds in vele landen geen katholieke organisaties bestaan,
in landen nog wel, die bijzonder blootgesteld zijn aan dreigingen van
communisme en positief materialisme: China, Korea, Birma, Siam,
Malakka, Voor-Azië, Noord-Afrika en bijna alle landen van centraal
Amerika. Vele van de 75 nationale federaties, die lid zijn van Pax
Romana zijn overigens vrij jong en dus nog in volle opbouw. Daarbij
komt nog dat velen van hen werken in landen, waar practisch geen
boeken of tijdschriften voor katholieke academici bestaan, waar de
nood aan priesters zo groot is, dat er van een moderator vaak geen
sprake kan zijn, zodat het gehele vormingswerk moet geschieden door
de studenten zelf, geholpen door oudere vrienden, die echter zelf ook
weinig ervaring hebben. Nog slechter staat het met de afgestudeerdenorganisaties, waarvan de meeste in de laatste jaren opgericht werden
door uit de rijen der studenten afkomstige leiders. In vele landen is er
nog geen sprake van afgestudeerdenorganisaties.
Indien het echter waar is dat zonder een goed georganiseerde katho-
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lieke studenten- en afgestudeerdenbeweging de positieve taak om leiders te vormen, die in positief christelijke zin aan de opbouw van de
wereld medewerken, niet vervuld kan worden, en zelfs de verdediging
tegen de opdringende anti-christelijke tendenzen, niet gevoerd kan
worden, dan dringt zich de slotconclusie op: dat men alles in het werk
moet stellen om in alle landen van de wereld organisaties te scheppen,
die daartoe in staat zijn en dat aan de nieuwe organisaties het nodige
studiemateriaal en vooral de ervaring van de zusterorganisaties ter
beschikking worde gesteld. Alleen een wereldorganisatie zoals Pax
Romana is, is in staat bij een dergelijke opbouw en uitbreiding doorslaggevend werk te verrichten. In het secretariaat-generaal, in de vaken technische ondersecretariaten van de studenten- en afgestudeerdenbranche van Pax Romana moeten de publicaties en berichten en daarmede de ervaringen van alle landen binnenkomen. De internationale
bijeenkomsten, die in grote getale elk jaar georganiseerd worden, brengen voortdurend leidinggevende medewerkers van jonge en oudere
organisaties in persoonlijk contact en maken ook op deze wijze een rijke
uitwisseling van gedachten en ervaringen mogelijk. De zo ontstane
vriendschapsbanden hebben dan weer reizen van het ene land naar het
andere tot gevolg, wederzijdse uitnodigingen tot nationale congressen
en studie-weken; in het kort gezegd: een groeiende wisselwerking, een
groeiende gemeenschap.
Organisaties, die reeds lange jaren bestaan, treden niet alleen als
gevers op, zij zijn ook steeds ontvangers. Het heeft steeds tot de beste
tradities van Pax Romana behoort van iedere poging tot uniformering
van de aangesloten organisaties af te zien en de veelvormigheid van
het nationaal gegroeide studentenleven de volle vrijheid te laten. Zo
hebben zich in het kader van Pax Romana de meest verscheiden typen
van katholieke studentenbewegingen verenigd en ontwikkeld: van oeroude uniformdragende organisaties met hun eeuwenoude tradities tot
de modernste vormen van jeugdbewegingen, van zuiver vakkundig
georiënteerde groepen tot cellen van Katholieke Actie in de Universiteit enz. Natuurlijk kan een ervaring nooit gecopieerd worden, maar dit
alles betekent toch dat zich in Pax Romana een ongehoord kapitaal
aan ervaringen over werkmethoden, studieprogramma's, organisatievormen enz. verzamelt, waaruit het voor iedere organisatie waard is te
putten. De „Beati Possidentes", die werkelijk zouden geloven van de
ervaringen, de successen en mislukkingen van anderen niets te kunnen
leren, zij gewezen op hun studentikoze solidariteit en nog meer op de
verplichting van christelijke hulpvaardigheid, in dienst van de op te
bouwen gemeenschap van katholieke intellectuelen en van de gehele
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veel boeken van religieuze en wetenschappelijke aard, missalen en
uitgaven van de H. Schrift. Steeds werden vertegenwoordigers uit deze
landen uitgenodigd om gratis aan bijeenkomsten en congressen deel te
nemen, hetgeen van groot belang was voor deze jongeren, die zolang
verstoken waren van elk internationaal contact. Bovendien is het Pax
Rom ana gelukt enkele federaties, waarbij die der Verenigde Staten van
Noord-Amerika met ere genoemd mogen worden, te brengen tot het
ontwerpen van grote hulpcampagnes, waardoor in drie jaren meer dan
één millioen dollar voor deze landen werd opgebracht.
Het verzekeren van katholieke aanwezigheid bij de wederopbouw
van de wereld, het verdedigen der katholieke belangen op internationaal niveau, de medewerking aan de vorming van competente katho
lieke intellectuelen, bijstand bij de vorming en ontwikkeling van nieuwe
studenten- en afgestudeerdenorganisaties, onderlinge uitwisseling van
ervaringen tussen intellectuelen uit de jongere en oudere landen: dit
zijn in de loop der laatste jaren de hoofdtaken gebleken van Pax
Romana.
Thans heeft Nederland de eervolle taak het XXIe Wereldcongres
van Pax Romana te organiseren. Studenten en intellectuelen van alle
continenten zullen van 19 tot 26 Augustus bijeen zijn om zich te bezinnen op de taak van de katholieke intellectueel in de wereld van dit
ogenblik. Moge dit zeer belangrijke congres een grote stap voorwaarts
zijn in de richting van een vollediger deelname van alle katholieke
academici aan de grootse taak van Pax Romana 2 ) .
Etienne Gilson heeft eens gezegd: „La fin propre de Pax Romana
est d'organiser dans le monde entier la fraternité des esprits, qui mettent leur intelligence au service de Dieu". Moge deze uiteenzetting
deze grote gedachte niet onwaardig zijn geweest.
De taak, die ons allen, studenten en afgestudeerden van alle landen
wacht, is groot. Wij moeten leren groot en breed zien. Wij kunnen dat
uit de kracht van ons apostolisch en katholiek geloof. Waarom zou
onze taak ons afschrikken? Wij vertrouwen immers niet op ons zelf,
maar op Hem die gezegd heeft dat Hij met ons zou zijn tot het einde
der wereld.
2 ) Volledige inlichtingen over het congres worden verstrekt door het Organisatie
Comité van het XXIe Wereldcongres van Pax Romana pia Mr Th. Stuyt, Leidsegracht 24, Amsterdam.
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te Weimar, waar de Italiaanse muziek een aanzienlijk deel van het
repertoire uitmaakte.
De orgelstudie neemt voor goed een aanvang te Arnstadt. Zijn naam
als orgelvirtuoos krijgt klank. Hij vestigt er zich als organist op 13 Juli
1703. Uit dit verblijf stamt de oudst-bekende Cantate — „Denn Du
wirst meine Seele nicht in der Holle lassen" ----, waarin de constructieve
veelzijdigheid zijner polyphone fantasie reeds duidelijk naar voren
komt. Hier leert hij de kunst van Couperin en andere Franse componisten nader kennen. Hier ook schrijft hij het enige van hem bekende
stuk beschrijvende muziek: „Capriccio sopra la lontananza del suo
fratello dilettissimo" (voor clavecimbel) . Het is ook te Arnstadt dat hij
het bekende verlof neemt, en méér dan het consistorie hem had
toegestaan! — van October 1705 tot Februari 1706 tø Liibeck gaat
doorbrengen om er, in de avondconcerten, Buxtehude aan het orgel te
horen en tevens aanwezig te zijn bij de uitvoeringen van de door
Buxtehude gecomponeerde cantaten. Dit verlof geeft aanleiding tot
conflikt.
In 1707 wordt hij organist te Miihlhausen. De enige gedurende
's meesters leven gedrukte Cantate — „Gott ist mein Kijnig" werd
hier gecomponeerd. De daarin voorkomende gevoelvolle soli, de vrij
breed doorgewerkte slotfuga en de overwogen instrumentatie verraden
reeds onmiddellijk de kwaliteiten van de latere Bach.
Te Miihlhausen huwt hij op 17 October 1707 zijn nicht Maria
Barbara Bach, die voor hem in alle omstandigheden een sterke steun is
geweest. De stad zelf was, als muzikaal centrum, zeer aantrekkelijk.
Toch kon Bach er zich moeilijk thuis voelen, omdat het klimaat er vergiftigd werd door scherpe twisten tussen orthodoxen en piëtisten.
Hij bleef er dan ook niet lang. Reeds op 25 Juni 1708 treedt hij als
violist en clavecinist in de hof kapel te Weimar, in dienst van Hertog
Wilhelm Ernst IV. Te Weimar schitterde de Italiaanse opera als
nergens, wat voor Bach uitzonderlijke kansen bood. Hij werd er
bevriend met de orkestmeester Drese, met de philoloog Gesner, die hem
in moeilijke dagen (Leipzig) een steun zou worden en, niet het minst,
met de organist der kerk te Weimar, Joh. Walther, een polyphoondenkend type evenals Bach, tevens schrijver van een muzieklexicon
(1732). Naar de gewoonte van die tijd, bewerkten beiden Italiaanse
concerten (o.m. van Vivaldi) voor kerkelijk gebruik. Te Weimar had
de Italiaanse muziek immers om haar zangerigheid een zeer sterke
aantrekkingskracht. Uit 1717 dagtekent de beruchte clavecimbelwedstrij d te Dresden, met de toenmaals befaamde Franse clavecinist en
organist Marchand. Het is bekend dat Marchand, het meesterschap
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van J. S. Bach vrezende, niet op de wedstrijd verscheen. Van toen af
werd Bachs faam als virtuoos voor goed gevestigd.
In een twist tussen Hertog Wilhelm Ernst en zijn broer, koos Bach
partij voor de eerste, die zijn beschermer was. Het was te voorzien dat
deze houding hem bij de eerste de beste gelegenheid last zou berokkenen. Die gelegenheid bood zich aan bij een verzoek om verlof. Bach
hield zich hierbij vrij onwillig en .... kreeg een maand „kamerarrest"!
Bovendien, — en dit werd ernstiger bij het openvallen der betrekking van eerste kapelmeester werd Bach daartoe niet bevorderd hoewel
hij er recht op had. Voor hem werd deze vernedering weer een afdoende aanleiding om Weimar zo spoedig mogelijk te verlaten.
Een groot gedeelte van zijn Orgelmuziek had hij hier geschreven. Hij
componeerde er tevens meerdere Solicantaten waarvan, jammer genoeg, de meeste verloren gingen. Uit Weimar dagtekent (ca. 1711)
o.m. de lyrisch-dramatische Cantate „Actus tragicus" ^-- vermoedelijk
een gelegenheidswerk voor een uitvaart --- met haar voor die tijd
opmerkelijk dramatische inleiding.
Onder leiding van de geestelijke Neumeister ontstond te Weimar
méér dan elders een sterke neiging om in kerkelijke zangvormen tevens
beschouwende lyriek te schuiven tussen de bijbelteksten en de oude
koraalgedichten. Deze beweging ging van de orthodoxen uit. Zij stuitte
ook hier op de verontwaardiging der conservatieve piëtisten die aanvoerden — en niet steeds zonder enige grond — dat het meer subjectieve sentiment dezer nieuwe poëzie, in aria's en recitatieven heel gemakkelijk ook de declamatie en de melodiek erbij opnam die uitsluitend
in de opera thuishoorden, doch in de godsdienstige muziek een wanklank verwekten.
Bach heeft van deze lyriek een ruim gebruik gemaakt. Zijn diep
religieus temperament bleef er borg voor, dat zijn werk de toon bewaarde der gewijde sfeer, waartoe het was bestemd.
In 1717 treedt hij dan in dienst van Prins Leopold von Anhalt, te
Ktithen. Dit verblijf te Kothen werd voor de meester een vrij vreedzame, een bijzonder rustige episode. Enerzijds gaf het calvinistische hof
tot de compositie van godsdienstige muziek minder gelegenheid, zodat
Bach zich vrijer kon bewegen. Anderzijds werd hij er aangemoedigd
door de intieme vriendschap van de Prins. Deze huwde, helaas, een
onmuzikale en ziekelijke Prinses, waardoor de attentie voor Bach verdween. Bach zocht weer elders. Inmiddels waren hier de aan de Markgraaf van Brandenburg opgedragen „Brandenburgse Concerten" ontstaan.
In 1720 stierf hier, vrij plotseling, Bachs eerste vrouw. Hij trad
18
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opnieuw in het huwelijk, op 3 December 1721, met Anna Magdalena

Wulken, een goede zangeres, die voor Bach een rechtstreekse hulp is
geworden, zowel bij het copiëren zijner composities, als — en dit
vooral, bij het musiceren in zijn huiselijke kring.
Hij gaat naar Leipzig, als Cantor der Thomasschool in 1722, een
ambt dat vrij kwam door het overlijden van Joh. Kuhnau. Sedert 1729
dirigeerde hij er tevens een muziekvereniging die door Telemann was
gesticht, en bij feestelijke gelegenheden der stad, vele vreemdelingen
trok. Hij schreef daarvoor o.m. Orkestsuiten. Vooral zag Bach in
Leipzig het geschikt centrum om er zijn zonen de gelegenheid tot
hogere studiën te geven. Enerzijds heeft hij er in een aanhoudende
strijd, naast het wel ook het wee van zijn ambt beleefd, doch anderzijds
bereikte zijn grote faam als orgelvirtuoos hier haar hoogtepunt.
De Thomasschool was een oude instelling: ze was gesticht in de 13e
eeuw. De faam ervan was niet van dien aard dat het ambt van Cantor
er een eervolle positie betekende. Het onderwijs was erg in verval. Het
leven tussen de collega's onderling en tussen de collega's en de overheid bleek er niet erg gemoedelijk. In de twist hadden alle partijen
schuld. Bach zelf was niet steeds plooibaar.
In deze school kregen arme kinderen gratis onderricht, mits zij wilden zingen in de St Thomas- en de St Nikolaus-kirche. Beurtelings
werden elke Zondag in een van beide motetten en cantates gezongen.
Voor beide kerken tegelijk, moest de morgen- en avonddienst verzorgd
worden met Kerstmis, Pinksteren ; Nieuwjaar, Driekoningen, O. H.
Hemelvaart, H. Drievuldigheid, O. L. V. Boodschap.
De gewone Zondagdienst was zeer zwaar en gevariëerd: preludium
(orgel) , motet, Introitus en Kyrie (Latijn of Duits) , Oratio, Gloria in
Excelsis, et in terra pax, of lied (koor) , Oratio, Epistel, gemeenschappelijk lied, Evangelie, intonatie van het Credo, preludium (orgel),
cantate, Credo (Duits), preek ( met koraal als rustpunt in het midden) ,
belijdenis, gebed, kerkelijke berichten, Oratio en Zegen, avondmaal
(waaronder orgelspel, koralen, soli voor instrumenten) .
Het conflict te Leipzig vond zijn aanleiding in meerdere oorzaken.
De universiteit ontnam Bach de leiding der academische plechtigheden,
waartoe hij het recht had. Voor de verplichte diensten was het aantal
der leerlingen te klein en hun kwaliteiten waren ontoereikend. Bij de
keuze ervan werd zijn advies niet steeds gevolgd. Hij vroeg 12 zangers
(3 per partij) doch kreeg van de stad slechts 8 instrumentisten, zodat
hij zich verplicht zag 10 leerlingen uit het koor van de school daarvoor
vrij te houden. Hij vroeg tevergeefs een orkest met: 2 fluiten, 2 of 3
hobo 's, 1' of 2 baspijpen, 3. trompetten, 1 cimbaal, 6 violen, 4 alto's,

.

J.
J. S. BACH
BACH (1685
(1685 - 1750)
1750)

275
275

cello's, 11contrabas,
contrabas, De
Deoude
oudedirecteur
directeurJ.J. H.
H.Ernesti
Ernestiwas
washem
hemminder
minder
2 cello's,
geweest en
en had
hadde
deschool
schoolverwaarloosd.
verwaarloosd. Dit
Ditwerd
werdbeter
betertoen
toen
genegen geweest
Gesner in
in 1730
1730 werd
werd aangesteld.
aangesteld. Toen
Toendeze
dezeechter
echter
Bachs oude vriend Gesner
in 1734
1731 naar
naar de
de universiteit
universiteit te
te Gottingen
Göttingenoverging,
overging,begon
begonhet
hetconflict
conflict
er de
dealgemene
algemenetijdgeest:
tijdgeest:alle
alleaandacht
aandacht
opnieuw. Bovendien
Bovendien heerste
heerste er
opnieuw.
naar de
de opera
opera en
ennaar
naarde
deItaliaanse
Italiaansemuziek;
muziek; volk
volken
enstudenten
studenten
ging naar
de schouwburg;
schouwburg; de
dekerkelijke
kerkelijke muziekstijl
muziekstijl onderging
onderging het
hetklikli~
verkozen de
maat van
van de
de opera!
opera!
Bach - ook diep terneergeslagen
terneergeslagen door
door vele
velesterfgevallen
sterfgevallenonder
onderzijn
zijn
Bach
- trok
trok zich
zich dan
dan ook
ook meer
meer en
en meer
meer in
inzichzelf
zichzelfterug;
terug;hij
hijzocht
zocht
kinderen —
de vreedzaamheid
vreedzaamheid van
van zijn
zijn huiselijke
hUiselijke kring,
kring, en
en de
de genoeglijke
genoeglijke
de rust en de
van zijn
zijn welvoorziene
welvoorzienebibliotheek
bibliotheeken
eninstrumentenverzainstrumentenverza~
gezelligheid van
meling. Daaraan
genoeg! Het vergoedde
vergoedde hem
hem veel
veel van
van wat
wat
meling.
Daaraan had
had hij
hij genoeg!
mensen
en
wereld
hem
te
kort
deden.
mensen wereld hem te kort deden.
bemoedigend oordeel is,
is, in
in deze
dezeomstandigheden,
omstandigheden, voorzeker
voorzeker dat
dat
Een bemoedigend
Frederik de Groote
Groote geweest.
geweest. In
In zijn
zijn dienst
dienst stond,
stond,naast
naastandere
andere
van Frederik
musici der
nieuwe richting
richting (o.m. Graun
Graun en Quantz)
Quantz),, ook
ook Karl
Karl Phil.
Phil.
musici
der nieuwe
Em. Bach.
Bach. Op 's's Konings
Konings verzoek
verzoek zelf,
zelf, bracht
bracht vader
vader Bach
Bach hem
hem een
een
Em.
bezoek in 1747.
1717. Al
Al voelde
voeldeFrederik
Frederik de
de Groote
Grootezich
zich op
opmuzikaal
muzikaal gebied
gebied
een man
man der
der „Verlichting"
"Verlichting" en stond
stond hij
hij dus
dus afwijzend
afwijzend tegenover
tegenover de
de
Barok,
kon hij
hij niet weerstaan
weerstaan aan het verlangen
verlangen om
om eenmaal
eenmaal de
de
Barok, toch
toch kon
spreekwoordelijke improvisatiekunst
improvisatiekunst van de befaamde Bach
Bach persoonlijk
persoonlijk
te ervaren, en de Barokmusicus te verzoeken om een blijk van zijn
zijntervan,dBokmusictevrznoblijkva
ongewone vindingskracht.
ongewvidskracht.
De improvisatie was wel een
een kunst
kunst die
die men
men eiste
eistevan
vanelke
elkemusicus
musicus uit
uit
Doch Bach
Bach had
had op
opdit
ditpunt
punteen
eenuitzonderlijke
uitzonderlijkefaam
faam verver~
deze
deze eeuw. Doch
worven!
gebeurde, zo
zo wordt
wordt verhaald,
verhaald, dat
dathij,
hij, onbekend,
onbekend, een
eenkerk
kerk
worven! Het gebeurde,
binnentrad
een improvisatie
improvisatie inzette.
Door het spel
spel
binnentraden
en aan
aan het
het orgel een
inzette. Door
de duivel!"
duivel!"
verrukt,
verrukt, dachten
dachten de
de luisterende
luisterende mensen:
mensen: "Het
„Het is
is Bach of de
Wanneer
Bach begon
begon te
teimproviseren,
improviseren, ving hij
hij gewoonlijk
gewoonlijk aan met
met een
een
Wanneer Bach
stuk
van
een
andere
componist,
teneinde
zijn
fantasie
op
bekend
bekend stuk van
andere componist, teneinde zijn fantasie op te
wekken.
Daarna zette hij,
hij, op
op een
een bepaald
bepaald thema,
thema, de
deimprovisatie
improvisatie in,
in.
wekken. Daarna
ongeveer
volgorde: preludium,
preludium, fuga
orgel, trio
trio of
of
ongeveer in
in deze volgorde:
fuga voor
voor groot orgel,
kwartet
registratie die de
de stemmen
stemmen in
in relief
relief kon
kon zetzet~
kwartet (met aangepaste registratie
ten),
koraal, een fuga als
als slot.
slot.
ten) , vrije
vrije bewerking
bewerking van
van een koraal,
Bij Bachs
Bachs bezoek
bezoek aan
aan Berlijn
Berlijn werd
werd hem
hem door
door de
de Vorst
Vorst zelf een
Bij
een thema
thema
opgelegd. Hij bewerkte
bewerkte het,
het, niet
niet naar
naar structuurstructuur~ en
en zettechniek
zettechniek van
van de
de
"galante"
zijn! —,
-, doch
doch
„galante" rococo
rococo -r-- om
om de
de verlichte
verlichte Vorst
Vorst ter
ter wille te zijn!
naar
denkaard en
fantasie, d.i. polyphoon. Het
Het isis bekend
bekend dat
dathij
hij
naar eigen
eigen denkaard
en fantasie,
het
nadien uitbouwde
uitbouwde tot een
een uitgebreid
uitgebreid contrapuntisch
contrapuntisch werk,
het nadien
werk, dat
dat de .
naam
kreeg.
naam "Musikalisches
„Musikalisches Opfer" kreeg.

276

J. S. BACH (1685 - 1750)

Uit deze Leipziger periode dagtekenen zijn meest bekende grote
werken: o.m. „das Wohltemperierte Klavier", „die Johannespassion",
„die Mattheuspassion", „die Hohe Messe", „das Weihnachtsoratorium" (6 delen) .
Het bestaan van een door Bach gecomponeerde St. Lukaspassion is
niet bewezen. Een door Bach zelf bewaard handschrift er van, bleek
niet te wijzen op zijn stijl. Een andere passie (1725) , op tekstbewerking
van de gelegenheidsdichter Picander, ging verloren. Eveneens bleef
een Markuspassion (1731) onvindbaar. Een treurzang (1727) , waaruit
hij hiervoor fragmenten zou hebben gebruikt, bleef bewaard.
De Johannespassion (1723) omvat, naast het verhaal van St. Jan,
fragmenten van het Mattheusevangelie en een passiegedicht van de
Hamburgse dichter Brockes. Het geheel werd door Bach zelf geordend.
De Mattheuspassion (1729) zingt het verhaal uit het Mattheus-evangelie, afgewisseld met lyrische overwegingen van Picander en door
Bach zelf uitgekozen koralen.
Passies werden uitgevoerd op Goede Vrijdag: 's morgens in traditionele psalmodie, 's avonds ( althans sedert 1721, op initiatief van Cantor
Kuhnau) in polyphonie. De gewoonte hield stand tot in 1766, toen de
oude psalmodische vorm wegviel.
Het Kerstoratorium (1734 ) bestaat uit een reeks van 6 zelfstandige
delen: drie ervan werden uitgevoerd op de 3 kerstdagen, een op nieuwjaar, een op de eerste Zondag van Januari, een op Driekoningen.
Dat de protestant Bach missen schreef behoeft ons niet te verwonderen. Hij componeerde inderdaad een grote mis en ook een viertal
kleine missen die, naar het gebruik, enkel uit Kyrie en Gloria bestonden. Men houde hierbij in het oog dat in de lutherse diensten te Leipzig
vele katholieke vormen werden bewaard. Alle gezongen misdelen van
het Ordinarium bleven er, afzonderlijk, in gebruik: Kyrie (polyphoon
op de eerste Zondag van de Advent en op de verjaardag van de Hervorming) ; Gloria (polyphoon op Kerstmis) ; Credo (polyphoon met
I. Drievuldigheid en op de Dag der Apostelen) ; Sanctus (polyphoon
op alle grote feesten) ; Hosanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis
pacem (polyphoon gedurende de Communie) .
Voor ons blijven deze laatstgenoemde werken wel van de indrukwekkendste hoogtepunten uit Bachs schepping. In zijn tijd, evenwel, bleef
hij de befaamde „organist"! Toen in 1747 Bach door Frederik de
Groote werd uitgenodigd, speelde zijn reputatie als improvisator op
orgel en clavecimbel niet als componist van grote vocale werken! —
de hoofdrol.
In zijn laatste levensjaren werd Bach erg op de proef gesteld. Zijn
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opdelving en publicatie der muziek uit de late middeleeuwen en uit de
Renaissance en de Barok. Hierbij werden bijzonder Palestrina, en ten
slotte ook bach, voor onafzienbare tijd vaste uitgangspunten bij de
scholing der moderne musici.
Van J. S. Bachs composities werden gedurende zijn leven slechts de
„Kunst der Fuge" en enkele kleine composities gedrukt. Zijn werken
beleefden hun definitieve en wetenschappelijk verantwoorde uitgave
door de zorgen van een in 1851 gesticht „Bach--Gesellschaft".
Inmiddels had, van de aanvang der 19e eeuw af, de Italiaanse
muziek in Duitsland zelf haar heerschappij verloren. In de opwelling
van het nationaal bewustzijn bij de eerste Duitse romantici zelf was,
ter herdenking der eerste uitvoering in 1729, de heropvoering van de
Mattheuspassion door Mendelssohn op Goede Vrijdag, 12 Maart
1829, als een klaroenstoot. Sedertdien heeft de Bachverering in Duitsland een ononderbroken ontwikkeling gekend. In Frankrijk werd de
doorbraak pas definitief, met de uitvoering van Bachs Magnificat,
21 April 1885. In België stond reeds Fetis met ontzag voor Bachs
schepping; Gevaert zal hem voor goed inleiden. In Italië kreeg de
Bachherleving haar eerste stoot door het optreden van Liszt, en in
Londen wordt zij bevestigd door de stichting van een Bachvereniging
en een Bachkoor, 1849.

***
J. S. Bach heeft zich in hoofdzaak geconcentreerd op zijn ambt als
leraar, en als dienaar van hof en kerk. Wat hij aan niet-religieuse
kunst heeft geschreven is dan ook uitsluitend in die kringen geboren.
Vergeleken met Bach is zijn tijdgenoot Handel een wereldburger geweest die en in Duitsland (Hamburg) en in Italië en, ten slotte, voor
goed in Engeland geglansd heeft, ook met kunst •-- toneelmuziek
die niet het sieraad was ener kerkgemeenschap, doch van het aristocratische gezelschapsleven der wereldlijke kringen van hof en adel.
Opera's, balletten, e.a. wereldlijke muziekvormen moet men bij J. S.
Bach niet zoeken. Zijn oeuvre is, desondanks, ongewoon omvangrijk.
Het is tevens van een technisch en aesthetisch meesterschap, dat tot op
heden alle musici zonder onderscheid met ontzag heeft vervuld.
Van zijn orchestrale muziek bleven o.m. de Brandenburgse Concerten, klavier- en vioolconcerten, vier grote Suiten steeds glanspunten in
het huidige eerste-rangsconcertleven. Van klaviermuziek zijn „das Musikalische Opfer" (dat met de „Kunst der Fuga" met de 15 Fuga's
op éénzelfde thema, waarvan de laatste (onvoltooide) fuga drie the
ma's combineert, één op de naam B.A.C.H. — een verbazingwekkende
---
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constructie is van polyphone denkkracht) , de z.g. Goldberg-variaties,
het klavierboekje voor zijn tweede vrouw, de 48 Preludiën en Fuga's
( „Wohltemperiertes Klavier") de Franse en Engelse Suiten, de ch ro
matische Fantasie en Fuga, het Italiaans concerto en, niet minder, zijn
twee- en drie-stemmige „Inventionen", mede de grondslag van de
muzikale opleiding: zij bleven tot op heden toonbeelden van muzikale
en constructieve gaafheid.
In zijn geheel overtreft Bachs orgelwerk wel alles wat voordien op
dat gebied gecomponeerd was. Ook in het huidige repertoire is het een
hoogtepunt en steeds een model van orgelkunst gebleven. De Orgelsonaten; de uit de evangelische eredienst gegroeide Orgelkoralen van
velerlei aard; de zeer bekende Passacaglia in C kl. met de 22 variaties;
de haast populair geworden Toccata en Fuga in re kl.; de Preludiën en
Fuga's in Re gr., C gr. en A gr.; de Fantasia en Fuga in sol kl.;
.... worden met recht onder de schitterendste succesnummers van het
orgelrepertoire gerekend.
Onder de koorwerken, waarvan slechts een gering aantal tot nietreligieuse doeleinden werd bestemd (o.m. „Der Streit zwischen Phóbus
und Pan", een satirische cantate tegen de theoreticus en Bach niet zo
gunstig gestemde Scheibe) , behoort een groot aantal tot die onbetwiste
meesterwerken waarvoor de verering met de dag geestdriftiger is
geworden: Cantaten (Ein fester Burg ist unser Gott, Paascantate,
Hemelvaartcantate, de zesdelige Kerstcantate, e.a.) , het Magnificat, de
Mis in h kl., de Johannespassion, de Mattheuspassion.
Ook Bachs kamermuziek is vrij aanzienlijk (sonates voor viool,
suites voor cello) .
Dat de meeste dezer vormen reeds voor Bach in gebruik waren is
bijkomstig; het is evenzeer bijkomstig dat hij in later werk, naar gewoonten van zijn tijd, reeds vroeger gecomponeerde fragmenten opnieuw gebruikte 4--- b.v. cantatefragmenten in zijn mis —, doch het is
hoofdzaak te weten dat hij al die vormen steeds opnieuw wist te
bezielen, dat hij ze steeds vervullen kon met de stemming, die verwekt
werd door de zin van het gezongen woord of met de bezieling die hem
daarbij beving. Hij heeft de muzikale gebruiksvormen van de voorbijgaande Baroktijd zozeer een lyrisch en dramatisch klimaat gegeven,
dat zij onder zijn adem uitgroeiden tot reusachtige pyramiden, indrukwekkend hoog verheven boven alles wat tot dan toe was gecomponeerd.
Klinkt het niet ironisch, hier de invloeden te moeten onderzoeken die
hem bij zijn vorming af en toe van nut zijn geweest: Duitse organisten:
Buxtehude, Bohm, Pachelbel; Italiaanse componisten als Vivaldi; de
opera van Venetië en Napels; Franse musici als Couperin; oudere
`
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polyphonisten als Palestrina? Heeft het niet de schijn alsof Bach aan
zijn eigen geniale persoonlijkheid niet genoeg had en de óók voor hem
onvermijdelijke, onontkoombare technische scholing iets moet ophelderen van wat hij schiep? Wat J. S. Bach is als genie, dat is hij door
zichzelf, door zijn persoonlijkheid die zich uitleef de met een scheppende kracht, die steunde op technische verworvenheden van zijn tijd en
doordrenkt werd met de geaardheid van zijn volk en van zijn cultuur.

De opgravingen onder Sing Pieper
door Dr A. R. A. VAN AKEN

E stad Rome is een vruchtbaar arbeidsterrein voor de archeologie.
Elk jaar brengt een rijke oogst aan opgravingsberichten en publicaties van nieuwe oudheidkundige vondsten, of de sensatie van nieuwe
argumentaties en suggesties, die oude hypothesen omver werpen. Zo is
het bv. gebleken, dat het van oudsher als zodanig bekende huis van
Livia, op de Palatijn, de woning van Augustus is geweest; en de
beroemde triomfboog van Constantijn, aan iedere Rome-bezoeker bekend, schijnt in feite weinig of niets met deze grote keizer te maken te
hebben. Nog kort geleden heeft men op de Palatijn uiterst belangrijke
ontdekkingen gedaan: men vond er de sporen van de allereerste bewoners van Rome, die zich hier tussen de 9e en de 7e eeuw vóór Christus
hebben gevestigd.
Tot de meest sensationele en indrukwekkende Romeinse opgravingen van de laatste tijd echter, behoren die onder de Grotten van Sint
Pieter. Een tiental jaren reeds wordt daar gegraven, onder leiding van
Monseigneur Ludovicus Kaas, Economo van de „Rev. Fabbrica di S.
Pietro", de dienst die zorg draagt voor het onderhoud van de Sint
Pieter. Mgr Kaas wordt geassisteerd door een commissie van architecten en archeologen, waarvan o.a. deel uitmaken de professoren Iosi,
Giovannoni en Nicolosi en de jezuïetenpaters Kirschbaum en Ferrua.
De officiële publicaties van de opgravingsresultaten verwacht men
nog dit jaar. Een beperkt aantal artikelen echter, is reeds in vakbladen
en tijdschriften verschenen. Veel is er ook uit de tweede hand geschreven, vooral in de dagbladpers, doch vaak met tal van onnauwkeurigheden en foutieve veronderstellingen. Wij hebben ons verslag voornamelijk gebaseerd op de bibliografie die aan het slot van dit artikel
wordt gegeven. De kaartjes zijn met vriendelijke toestemming van
R. P. Ferrua, uit diens publicaties overgenomen.

D

Vrijwel alle oude kerken van Rome, hebben in de loop der eeuwen
sterke veranderingen ondergaan. In veel gevallen is hun oude plattegrond in het huidige gebouw nauwelijks terug te vinden. De oude
basiliek echter, die keizer Constantijn boven het graf van Sint Petrus
liet oprichten, en die door Paus Sylvester in 326 werd geconsacreerd,
heeft haar oude vorm twaalf eeuwen lang behouden. Eerst in de 16e
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reusachtige ruimte tussen de natuurlijke bodem en het paviment van de
basiliek was opgevuld met aarde.
De oplossing van deze vreemde situatie werd door verdere onderzoekingen aan het licht gebracht. Men vond nl. onder het middenschip
van de basiliek, twee series heidense mausolea uit de 1 e en 2e eeuw na
Christus. De mausolea zijn uitstekend bewaard gebleven. De oude Sint
Pieter staat dus boven op een heidense necropolis, waarin zich blijkbaar Sint Petrus' graf bevindt.
Deze mausolea liggen in twee rijen in de richting Oost-West tegen
de Vaticaanse heuvel op (kaart 2 en 3: A-J en L-H) . De Vaticanus
vertoont in deze richting slechts een geringe helling; de huidige pelgrim
bemerkt dit nog enigszins als hij langs de Via della Conciliazione de
Sint Pieter nadert. Veel sterker echter is de helling van de Vaticanus
in de richting Zuid-Noord. Het Vaticaanse paleis en de musea liggen
aanmerkelijk hoger dan plein en kerk.
De Noordelijke rij mausolea, dus: A-J, ligt hoger dan de Zuidelijke:
L-H. Beide series echter hebben hun ingangen aan de Zuid-kant. Een
smalle weg loopt tussen beide rijen door, en ook de Zuidelijke mausolea
kon men vanaf een weg betreden. De muur X echter (kaart 2) , bevindt
zich op de plaats waar de Zuidelijke toegangsweg is geweest. In de
Noordelijke rij, hebben verscheidene mausolea kleine trappen die naar
boven leiden, waar iets hoger tegen de Vaticanus op, een tweede
toegang was (kaart 3 : B, E, F, G). R. P. Kirschbaum veronderstelt
dat deze trappen uitkwamen op de bekende Via Cornelia die, naar de
traditie zegt, zich eveneens onder Sint Pieter moet bevinden. Tot op
heden is de situatie van deze weg nog niet geheel duidelijk, vast staat
echter dat de aloude veronderstelling, dat de Via Cornelia zich in de
lengte-as van Sint Pieter bevindt, onjuist is.
Bij de mausolea B en D (kaart 3) , is de Zuidelijke toegang later
dichtgemetseld. Beide graf kamers, (D is nog niet geheel ontgraven)
hebben nog een tweede toegang naar het Noorden. Hieruit zou men
kunnen concluderen, dat blijkbaar de weg die zich tussen de beide rijen
mausolea bevindt, minder belangrijk is. Ze is overigens ook zeer smal
en onaanzienlijk. De hoofdweg — naar Kirschbaum's mening de Via
Cornelia — is dus blijkbaar aan de Noordzijde gelegen.
De vorm van de mausolea komt geheel overeen, met die op andere
Romeinse begraafplaatsen, bv. van Isola Sacra nabij de oude havenstad
Ostia. Het zijn kleine, rechthoekige vertrekken, met gewelfd plafond en
met aan de straatkant een f aaade als van een miniatuur-huis. Doch de
ornamentatie is hier veel rijker dan bij de normale woning het geval
was. De gevels zijn gedecoreerd met stucwerk en terra-cotta, met
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kroonlijsten en attici; zij hebben fraai versierde, spleetvormige vensteropeningen en lage toegangsdeuren. Het interieur vertoont wandschilderingen van guirlandes, bloemmotieven, vogels en mythologische
figuren.
De Zuidelijke rij monumenten is waarschijnlijk uit het eind van de
le, of het begin van de 2e eeuw, de Noordelijke rij is uit iets latere tijd.
De datering kon vrij nauwkeurig geschieden aan de hand van de
decoraties en de vele gevonden inscripties. Oorspronkelijk zijn deze
grafkamers louter zg. columbaria geweest, d.w.z. zij waren berekend op
crematie, en voorzien van kleine nissen voor het plaatsen van de urnen.
In later tijd zijn er sarcophagen bijgeplaatst.
De 3e eeuw is een bloeiperiode in de sarcophaagkunst, en vele in de
mausolea gevonden specimina dateren uit deze tijd, en zijn van een
bijzondere schoonheid. Gewoonlijk vertonen hun sculpturen voorstellingen, die betrekking hebben op de cultus van Dionysus.
Het op bijgaande foto afgebeelde interieur, is dat van het mausoleum
H uit de Zuidelijke serie (kaart 3) . De lengte zowel als de breedte van
1 meter, terwijl het op een diepte van
het vertrek, bedragen ongeveer 4 A
6% meter onder het paviment van de Grotten ligt. Het muurwerk is de
bekende afwisseling van baksteen en blokken tufsteen: de listatumconstructie. De wanddecoraties zijn in dit mausoleum van bijzondere
aard: een Egyptische godheid is hier drie maal afgebeeld in felle kleuren op een rode achtergrond. Het schijnt dat de eigenaars van dit
monument aanhangers zijn geweest van een Egyptische cultus. Overigens treft men, bij wijze van uitzondering, in dit vertrek geen urnen
aan; slechts inhumatie is hier toegepast.
Tegen het einde van de 2e eeuw is het monument in andere handen
gekomen. Er werd een tweetal sarcophagen bijgezet met zeer fraaie en
levendige sculpturen; het uitgebeelde onderwerp betreft weer de Dionysus-dienst. Een van de beide sarcophagen is op bijgaande foto afgebeeld. Op het deksel ziet men aan de rechterkant een offerplechtigheid,
terwijl links een wilde Bacchische dans wordt uitgevoerd. Op de kist
zelf wordt de triomf van Dionysus uitgebeeld. De Wijngod komt van
links aangereden op een wagen, getrokken door Centauren. Een bont
gezelschap maenaden en bacchanten gaat de wagen vooraf; rechts op
-de voorgrond, ziet men in rustende houding Ariadne, Dionysus' bruid.
Omstreeks 200 tenslotte, werd een Christin in ditzelfde mausoleum
bijgezet, in een zeer eenvoudige sarcophaag. Uit de inscriptie en het
palmmotief in de decoratie, kan men met zekerheid concluderen dat
hier sprake is van een Christelijk graf. Ook in andere mausolea werden
,enkele Christelijke graven gevonden. Zo werden dus blijkbaar vóór de
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tijd van Constantijn, in deze heidense necropolis ook Christenen
bijgezet.
Men had reeds eerder sporen ontdekt van deze oude heidense
begraafplaats onder Sint Pieter: bij het plaatsen van Bernini's baldakijn
boven de Confessio, werden er reeds sporen van oude mausolea
gevonden (kaart 2 : 0 en N) , en ook op het Pietersplein trof men in de
16e eeuw iets dergelijks aan (kaart 2 : Q) . Men is toen echter niet
verder op deze vondsten in gegaan. Deze vroeger ontdekte resten
echter, liggen in het verlengde van de nu gevonden rijen mausolea.
Het blijkt dus, dat zich in de 1 e en 2e eeuw na Christus een heidense
begraafplaats bevond op de glooiing van de Vaticanus, waarschijnlijk
langs de oude Via Cornelia; het was immers gebruikelijk de doden te
begraven buiten de stad, langs de wegen. Men denke slechts aan de
Via Appia.
Het ligt voor de hand, dat ook de Prins der Apostelen na zijn marteldood in het Circus Neronis, in de onmiddellijke nabijheid ervan, in
de toen reeds aanwezige necropolis, zijn rustplaats vond. De plaats van
Petrus' graf was de eerste eeuwen na zijn dood met zekerheid bekend:
getuige o.a. de beroemde uitspraak van Gaius (omstreeks 200) : „Ego
autem Apostolorum tropaea possum ostendere". Keizer Constantijn nu,
heeft zijn basilica willen bouwen boven Petrus' graf, zoals hij dat ook
deed boven dat van Sint Paulus, en boven het Heilig Graf te Jerusalem. Blijkbaar was hij overtuigd van de aanwezigheid van Gaius'
„tropaeum", in de necropolis op de Vaticaanse heuvel. Geen moeite is
hem daarom teveel geweest om op deze, wel bijzonder lastige plaats,
zijn basilica te bouwen. Halverwege de heuvel, boven op een begraafplaats, die minstens tot op de hoogte van Petrus' graf gespaard moest
worden, bracht hij zijn plan ten uitvoer. De necropolis diende grotendeels opgevuld te worden, en geweldige bastions moesten worden
gemetseld tot op een hoogte van 7 meter van de heuvelflank, om aldus
tot een plateau te komen dat voor zijn bouwwerk een geschikte basis
vormde. Aldus ontstond een fundering die de oude Sint Pieter ruim
duizend jaar lang heeft kunnen dragen.
Door wettelijke bepalingen werd Constantijn verhinderd een eenvoudiger weg te kiezen en, wat voor de hand zou liggen, het lichaam
van Petrus over te brengen naar een meer geschikte plaats. Hij kon
zijn plan slechts verwezenlijken door in deze abnormaal moeilijke omgeving zijn basiliek te bouwen.
Het is overduidelijk dat de Keizer zich nimmer dergelijke uitzonderlijke moeiten had getroost, als hij niet volkomen zeker was geweest van
de aanwezigheid van het graf van Sint Petrus op de plaats onder de
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huidige Confessio. Want men bedenke, dat de Christengemeenten in
de 2e eeuw reeds eigen begraafplaatsen bezaten. Als het Constantijn's
bedoeling was geweest, om slechts een vaag gerucht te localiseren, dan
zou hij stellig zijn kerk boven een Christelijk kerkhof hebben opgericht,
op een terrein dat meer voor het doel geëigend was, dan deze lastige
helling van de Vaticanus.
Met dit alles is de raadselachtige afwezigheid van het Circus Neronis en van de Via Cornelia nog niet tot klaarheid gebracht. Wellicht
zullen verdere onderzoekingen de hypothese van Kirschbaum bewijzen,
die de Via Cornelia aan de Noordzijde van de mausolea plaatst.
Van zeer groot belang voor de kwestie van het Circus, is tenslotte de
vondst in het mausoleum van Popilius Heracla (kaart 3 nabij A) , op
wiens graf bij wijze van testament staat te lezen, dat hij wenst begraven te worden: „In Vaticano ad Circum". Het Circus Neronis bevindt
zich dus werkelijk in de onmiddellijke nabijheid van dit mausoleum.
Kirschbaum vermoedt de aanwezigheid van het Circus in Oostelijke
richting, waar zich ook de obelisk bevindt. Het opgravingswerk stuit
daar echter, zoals begrijpelijk, op bijzonder grote moeilijkheden.
Zuidelijk van de mausolea L-H werden geen monumenten meer
gevonden. De necropolis heeft zich blijkbaar niet verder in deze richting uitgestrekt, en ook van het Circus werd in deze omgeving geen
spoor gevonden. Waarschijnlijk is deze sector van de heuvel particulier
terrein geweest. Hierbij wordt wel gedacht aan de tuinen van Agrippina, waarvan men weet dat ze zich in dit gebied hebben bevonden.
De schaarse publicaties, die tot nog toe over de opgravingen onder
Sint Pieter zijn verschenen, en waarop dit korte verslag is gebaseerd,
handelen alle over de vondsten in de zone van de Oude Grotten. In
hoeverre de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de
Confessio zijn gevorderd, is nog niet bekend gemaakt. De eerste officiële verslagen verwacht men stellig in de loop van dit Heilig Jaar.
In een radio-rede van 13 Mei 1942 echter, heeft de Heilige Vader
persoonlijk in een enkel punt ---- en wel het belangrijkste --- opheldering gegeven: het „tropaeum" waarover Gaius spreekt, heeft men
inderdaad gevonden. En in Januari 1949 verklaarde de Heilige Vader
bij een toespraak opnieuw: „Het graf van Sint Petrus, was en is onder
de reusachtige koepel van de Sint Pieter". Op schitterende wijze blijkt
aldus de oude traditie, dat Petrus' graf zich onder de Confessio bevindt, door de jongste opgravingen bevestigd te zijn.
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Grondslagen en vormen
van de Amerikaanse politiek
door Dr A. THOMAS

N één van zijn talrijke mededelingen aan de pers, waarschuwde
1. onlangs Dean Acheson, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken,
voor de verkeerde voorstelling als zou de politiek van de U.S.A. alleen
bepaald worden door abstracte beginselen vastgelegd door het States
Department, door het Witte Huis, of door het Congres. Om goed te
zijn moet die politiek integendeel groeien uit de fundamentele houding
van het Amerikaanse volk zelf, zoals ze zich uit in pers en radio en
zoals die vertolkt wordt door de Kerk, de syndicaten, de zakenmilieu's,
de beroepsgroeperingen, enz.
In hoever de Amerikaanse politiek de trouwe weergave is van de
uiteraard wisselvallige en meestal onvoldoend voorgelichte volksopinie
is natuurlijk moeilijk na te gaan. Ongetwijfeld vertoont ze echter één
van de treffendste kenmerken van de Amerikaanse psyche, met name
een merkwaardige mengeling van idealisme en realisme. Hoe hoog het
Amerikaanse volk zijn politiek ideaal stelt en hoe realistisch het de
verdediging ervan opvat, moge blijken uit de volgende citaten uit
plechtige, officiële verklaringen door Harry Truman in zijn hoedanigheid van President van de Verenigde Staten afgelegd:
„Het Amerikaanse volk houdt met alle kracht vast aan het geloof dat
deze natie sedert haar ontstaan bezield heeft. Wij geloven dat alle
mensen recht hebben op een gelijke rechtvaardigheid en op een gelijke
kans om deelachtig te worden aan de gemeenschappelijke goederen.
Wij geloven dat alle mensen recht hebben op de vrijheid van gedachte
en van uitdrukking. Wij geloven dat alle mensen gelijk geschapen zijn
omdat ze zijn geschapen naar het beeld van God. Wij zullen ons van
dit geloof niet laten afwenden" (20 januari 1949) .
„Als opperbevelhebber van de gewapende macht is het onder meer
mijn taak er over te waken dat ons land in staat zal zijn zich te verdedigen tegen iedere mogelijke aanvaller. Dienvolgens heb ik de Commissie voor Atoomenergie opgedragen haar arbeid in verband met alle
vormen van atoomwapens ,-, daarin begrepen de zogenaamde hydrogeen- of superbom voort te zetten. Zoals elke andere arbeid in zake
atoomwapens zal hij verder worden uitgevoerd overeenkomstig de
algemene doelstellingen van ons programma voor vrede en veiligheid.
.
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Wij zullen hiermee voortgaan tot dat een bevredigende oplossing wat
betreft de controle van atoomenergie zal bereikt zijn. Wij zullen eveneens voortgaan alle andere factoren te onderzoeken die voor ons programma voor vrede en veiligheid van dit land in aanmerking komen"
(31 Januari 1950) .
Nooit werd een zo verschrikkelijk wapen ten dienste gesteld van een
zo verheven taak. Het kan helaas niet anders.
Zoals President Truman zelf vaststelt, worden de Verenigde Staten
en de andere natiën die met dezelfde geest bezield zijn bij het nastreven
van hun doelstellingen gedwarsboomd door een stelsel dat tegen;
gestelde objectieven beoogt en een volstrekt verschillende levensbeschouwing huldigt. Dit stelsel die valse philosophie, zoals Truman
ze noemt — is het communisme. Hij vat de tegenstelling en de inzet er
van als volgt samen:
„Het communisme steunt op de mening dat de mens zo zwak is en zo
onvolkomen dat hij onbekwaam is om zichzelf te leiden en bij gevolg
aan het gezag van een krachtdadige meester moet onderworpen worden. De democratie, integendeel, steunt op de overtuiging dat de mens
de nodige intellectuele en morele gaven bezit en tevens het onbetwistbaar recht om, binnen de perken der redelijkheid en der rechtvaardigheid, zelfstandig te handelen .... Al de volkeren der aarde beginnen te
beseffen wat er thans op het spel staat, met name het stoffelijk welzijn,
de menselijke waardigheid, het recht om in God te geloven en hem te
aanbidden" ( Rede van 20 Januari 1949 uitgesproken door President
Truman bij de opening der eerste zitting van het 81e Congres der
V.S.).
Overeenstemming tussen de twee grote machten, U.S.A. en U.S.S.R.,
die de voorvechters zijn van twee tegenovergestelde systemen, kon tot
nu toe niet worden bereikt. Beide zijn er van overtuigd dat hun nationale veiligheid alleen dan zal verzekerd zijn wanneer de gehele wereld
hun levensbeschouwing en hun maatschappelijk stelsel zal hebben aanvaard. Hun politiek is niet langer nationalistisch. Het is een wereldpolitiek in de strenge betekenis van het woord. Beide willen de wereld
herscheppen naar hun beeld en gelijkenis, kennen zich een messiaanse zending toe.
Bij het vervullen van die zending schrikken zij niet voor het uiterste
terug.
Weliswaar, „sommige potentiële atoomwapens zijn zo verschrikkelijk
dat we er instinctief voor terugschrikken. Maar we moeten de vraag
stellen: zal die noodlottige atoomwetenschap minder dreigend zijn
indien ze door anderen wordt ontdekt. Het gaat niet alleen om onze
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veiligheid. Welke natie in Europa of in Azië zou heden nog haar vrijheid genieten indien de Sovjet-Unie en niet de U.S.A. tijdens de jongste jaren over het atoommonopolie had beschikt?" ( Bernard Baruch) .
Bewapeningpolitiek en militaire veiligheid kunnen nochtans niet van
beslissende betekenis zijn in een strijd die vooral op ideologisch plan
gevoerd wordt: zij vormen daarin veeleer een ondergeschikte, juister
een negatieve factor.
Doorslaggevend bij die messiaanse actie is het leveren van het
positief bewijs dat het éne stelsel aan het mensdom iets beters heeft aan
te bieden dan het andere. Het gaat er om, aan de hand van feiten en
experimenten aan te tonen dat in het huidige stadium der culturele,
technische en demographische ontwikkeling van de mensheid de Westerse democratische instellingen boven het communisme te verkiezen
zijn. Strijd voor vrijheid door strijd tegen ellende, wanorde en onbekwaamheid, zo kan in weinig woorden de Amerikaanse politiek worden
samengevat.
De verantwoordelijkheid die in deze strijd op de schouders van het
Amerikaanse volk rust is verpletterend. Verpletterend is ook zijn taak:
zij stuit op de bestaande ellende, op de eigen zwakheden en tekortkomingen, op de psychologische reacties der volkeren die nog tussen
democratie en communisme te kiezen hebben ---- hetzij die reacties
voortvloeien uit het zich blind staren op een roemrijk eigen nationaal
verleden, hetzij die groeien uit een te kort geleden verworven onafhankelijkheid.
Vandaar een hele gamma van politieke methoden die samenhangen
met uiterst complexe en dikwijls verwarde toestanden in de onderscheidene gebieden waarin de Amerikaanse invloeden een communisti
sche infiltratie pogen te neutraliseren.
In de volgende bladzijden wordt aan de hand van officiële verklaringen of geschriften, gepoogd een samenvatting te geven van de algemene doelstellingen der Amerikaanse politiek, alsook van de bijzondere
gestalten welke die politiek aanneemt in enkele gebieden die thans in
het brandpunt staan van de belangstelling.

***
De vier punten van President Truman
De drijfveren van Franklin D. Roosevelt's wereldpolitiek vonden
destijds hun kernachtige uitdrukking in de vermaarde vier vrijheden:
vrijheid van vrees, vrijheid van stoffelijke behoefte, vrijheid van uitdrukking en vrijheid van godsdienst.
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Het vrijheids- en vredesprogramma van President Truman verschilt
niet essentieel althans wat de doeleinden betreft .--- van dat van zijn
voorganger. Alleen legt hij meer nadruk op de concrete middelen om
dit programma te verwerkelijken en dit is niet zijn geringste verdienste.
Gezien de zeer zware verantwoordelijkheid die op de schouders van
het Amerikaanse volk rust en de allesbehalve naïeve politiek van zijn
machtige tegenspeler, bracht het omgooien van het roer en het koers
zetten in een meer nuchtere en positieve richting, een heilzame kentering in het buitenlands beleid van de States teweeg.
Officieel bestaat het vredesprogramma van de V. S. zoals President
Truman het samenvatte, bij de plechtige opening van het Congres in
1949, uit vier punten:
1. Onvoorwaardelijke steun aan de Verenigde Natiën

De V. S. zullen alles in het werk stellen om het gezag van de
U.N.O. en de doelmatigheid van haar werking te versterken. Zij verwachten dat de U.N.O. weldra ook de steun zal genieten van de jonge
natiën, die zeer onlangs hun politieke zelfstandigheid langs democratische weg hebben weten te bereiken.
2. Voortzetting van 's werelds economisch herstelprogramma
Het voornaamste punt van dit economisch programma is het Europees herstel. De U.S.A. hebben twee jaar geleden het grootste plan
ontworpen voor economische samenwerking waarvan de geschiedenis
gewaagt. Het doel is de democratie in Europa te ondersteunen ten
einde de volkeren van dit vasteland in staat te stellen hun plaats aan
de spits van de beschaving weer in te nemen, en bij te dragen tot de
veiligheid en tot de welvaart van de wereld. De U.S.A. zijn er van
overtuigd dat zij de vrijheid van de West-Europese natiën gered hebben. Zonder hun tussenkomst hadden Frankrijk en Italië moeilijk aan
de druk van het communisme weerstand kunnen bieden. Zouden die
landen aan het communisme ten prooi gevallen zijn, dan ware de rest
van Europa reddeloos verloren geweest.
Parallel dringt geleidelijk ook het bewustzijn door dat de belemmer
ringen die de internationale handel hinderen, moeten worden weggenomen: het economisch herstel en de vrede zelf hangen af van de
ruime ontwikkeling van de internationale handel.
3. Beveiliging van de vredelievende volkeren tegen

agressiegevaren

In dit verband werd door het verdrag van Rio de Janeiro de basis
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gelegd voor een gemeenschappelijke verdediging van het Amerikaans
vasteland.
Het Atlantisch Pact voorziet op zijn beurt in de collectieve verdediging van het Noord-Atlantisch gebied.
Hoofddoel is het sprekend bewijs te leveren van de gezamenlijke wil
der vrije volkeren om weerstand te bieden aan een gewapende aanval,
vanwaar deze ook moge komen: iedere natie die aan de genoemde
accoorden deelneemt gaat de verbintenis aan met al haar krachten tot
de gemeenschappelijke verdediging bij te dragen.
Op aandringen van de West-Europese natiën die het Pact van
Brussel ondertekenden ( Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland en Luxemburg) werd door het Congres een Programma voor
Militaire Hulpverlening uitgewerkt in het raam van de „Mutual Def ense Assistance Act" van 1949. Het gaat hier niet om eenzijdige
militaire hulpverlening. Integendeel wordt wederzijdse defensieve militaire bijstand bedoeld.
Dit militaire actieplan vormt een der middelen — niet het doel
van de politiek voor wereldstabilisatie die wordt nagestreefd door de
U.S.A.
Door de hoogste Amerikaanse gezagdragers werd daarom herhaaldelijk de volstrekte primauteit van de economische imperatieven boven
de toepassing van wederzijdse militaire hulpverlening onderstreept.
4. Een nieuw en stout programma om de achterlijke gebieden in de
voordelen van de wetenschappel ij ke en industriële
vooruitgang te laten delen

De levensvoorwaarden van meer dan de helft van de bevolking der
aarde zijn ellendig (onvoldoende voeding, ziekte, primitief economisch
bestaan) . De ellende der achterlijke gebieden zal noodzakelijk ook de
meer begunstigde volkeren benadelen. Zij biedt een vruchtbare bodem
voor de ontwikkeling van een zuiver materialistische ideologie. Als
zodanig is zij een bedreiging voor de vrede.
De U.S.A. zijn bij machte stoffelijke hulp, in beperkte mate, en
technische hulp in onbeperkte mate ter beschikking te stellen van de
achterlijke gebieden. Deze moeten in staat worden gesteld om hun
productiemethodes te verbeteren, hun welvaart te verhogen en hun
vrijheid te verdedigen.
De economische ontwikkeling der achterlijke gebieden wordt daarom
beschouwd als een belangrijke factor in de buitenlandse politiek van de
U.S.A. Ook hierin is deze politiek onafscheidbaar van de actie der
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U.N.O. De bevordering van betere levensvoorwaarden, van werkgelegenheid, de vooruitgang en de ontwikkeling op economisch en
sociaal gebied vormen een der voornaamste oogmerken van de Verenigde Natiën (art. 56 van het Handvest) .

Hoe duidelijk het vier-punten-programma van President Truman ook
mag zijn, het levert niet noodzakelijk de sleutel voor alle concrete problemen der internationale politiek. Daarom willen wij hier, bij wijze van
illustratie, de voornaamste grondslagen en uitingen van de Amerikaanse politiek in twee belangrijke en actuele aangelegenheden, n.l. de
betrekkingen met de U.S.S.R. en de houding t.o.v. China, een weinig
nader toelichten.
***

Betrekkingen met de Sovjet-Unie
Sedert ook de U.S.S.R. over het atoomwapen beschikt en vooral
sedert de waterstof bom nieuwe en schrikwekkende destructievisioenen
heeft opgeroepen, zijn er vrijwel overal, en met name in de U.S.A.,
stemmen opgegaan ten gunste van ontwapeningsconferenties en van
strenge internationale controle over de atoomenergie.
Eenieder voelt immers duidelijk aan dat de tweede wereldoorlog het
mensdom geen stap dichter gebracht heeft bij het vredesideaal. Eenieder geeft er zich ten volle rekenschap van dat de ramp van een derde
wereldoorlog zodanige afmetingen zou aannemen dat ze, zo niet de
vernietiging van het mensdom, dan toch het einde van nagenoeg alle
beschavingsvormen met zich zou slepen.
Ontwapening, evenzeer als controle over atoomenergie, veronderstelt
echter een voorafgaand accoord tussen de grootmachten, althans tussen
de Grote Twee.
De droevige waarheid is dat de kans om een dergelijk accoord te
bereiken uiterst gering is. Heeft de Sovjet-Unie, met haar satellietstaten niet tegen een resolutie gestemd die juist tot doel had de bewapening te beperken en de atoomenergie aan controle te onderwerpen --een resolutie die op de Algemene Vergadering van de V. N. door
53 natiën werd aanvaard?
Deze houding kan alleen worden verklaard door de imperialistische
politiek van de Sovjets, een politiek die onverenigbaar is met eeii
wereldvrede steunend op de nationale en individuele vrijheid en die
alleen rekening houdt met feiten.
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Daaruit volgt dat accoorden met de Sovjets slechts zin hebben, in zo
verre ze de getrouwe weergave zouden zijn van toestanden en machtsverhoudingen en slechts zo lang ze de getrouwe weergave daarvan
blijven. Het beginsel „Pacta sunt servanda" heeft hier al zijn betekenis
verloren. De triomph van Machiavelli is volledig.
Bewijzen hiervan liggen voor het grijpen. Het accoord tussen de
Geallieerden gesloten in zake Berlijn werd gewelddadig geschonden.
Alleen door machtsontplooiïng is men er in geslaagd aan de Sovjetobstructie een einde te stellen en de overeenkomst opnieuw te doen
eerbiedigen.
Ook omtrent Griekenland bestond een accoord. Het vermocht niet de
buitenlandse inmenging te beletten. Slechts door krachtdadige Amerikaanse actie kon de orde worden hersteld.
In de kwestie der Zeeëngten kwam de actie van de U.S.S.R. t.o.v.
Turkije slechts tot stilstand dank zij het krachtig optreden van de V. S.
De V. S. trekken de les uit de feiten: „Onze fundamentele politiek
bestaat in het scheppen van toestanden die het gebied van mogelijke
accoorden verruimen; dit kan alleen gebeuren door kracht in de plaats
te stellen van zwakte" (Dean Acheson) .
Immers een toestand van zwakte oefent op de Sovjet-Unie een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Daarin verschilt de Sovjetpolitiek niet van de politiek der Tsaren die eeuwen lang hun expansiedrang concentreerden op de punten van de minste weerstand.
Steeds vist Rusland in troebel water. Rusland vragen dit niet te doen
staat gelijk met een poging tot onderhandelen met een natuurkracht.
„Men kan met een stroom niet redetwisten: hij loopt steeds verder. Hij
kan alleen worden ingedijkt; soms kan zijn loop worden gewijzigd. Tot
een accoord met hem komen is uitgesloten" (Dean Acheson) .
De weg die naar de vrede voert, zal dus lang zijn en moeilijk.
De nieuwe feiten in zake atoomenergie wijzigen daaraan niets
tenzij dat ze nog meer dan vroeger kalmte en vastberadenheid vergen.
De minste zwakte, de geringste fout zouden onberekenbare en catastrophale gevolgen kunnen hebben.

—

Betrekkingen met China
Ondanks de duizelingwekkende complexiteit en verscheidenheid der
Aziatische toestanden, komen bepaalde fundamentele tendenzen naar
voren.
Vooreerst de ontwikkeling van een Aziatisch bewustzijn, gegroeid
uit de wil om de ellende niet langer meer als levensnorm te aanvaarden
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en uit de reactie tegen buitenlandse overheersing, onder welke vorm
ook.
Weliswaar volgt de eerste niet noodzakelijk uit de tweede. Maar het
kan niet worden geloochend dat geen enkel volk wijs en edel genoeg is
om gedurende lange tijd belangeloos over het lot van een ander volk te
waken.
Azië heeft dit aan den lijve gevoeld. De nationale onafhankelijkheid
is daarom het symbool geworden van de drang om zich terzelf dertij d
van de stoffelijke ellende en van de vreemde overheersing te bevrijden.
Sedert het einde van de tweede wereldoorlog hebben meer dan 500
millioen mensen in Azië hun politieke onafhankelijkheid weten te veroveren.
Aziatische gelatenheid behoort tot het verleden. Zij heeft plaats
gemaakt voor de hoop op een beter bestaan, voor de drang naar actie
en inspanning, voor bittere verontwaardiging.
Ideologie heeft met die evolutie weinig te maken. Overheersend zijn
de fundamentele menselijke problemen die de dagelijkse levensstrij d
stelt.
De jongste gebeurtenissen in China staan in rechtstreeks verband
met de machtige revolutionnaire golf die Azië overspoelt.
Een paar jaar geleden was de positie van Tchang Kai S j ek onaanvechtbaar; hij was de onbetwiste meester van China. De ineenstorting
van het regime dat hij vertegenwoordigde toeschrijven aan de onvoldoende Amerikaanse hulp, kan alleen hij die de krachten welke in Azië
aan het werk zijn miskent. In feite was het nochtans spreekwoordelijk ^-- geduld van het Chinese volk om zijn ellende te verdragen uitgeput. Er bleef te weinig van het nationalistische regime over om van
een omverwerpen te gewagen. De communisten hebben de revolutionnaire geest niet in het leven geroepen: zij hebben er handig gebruik van
gemaakt en, met betrekkelijk geringe middelen, de macht veroverd.
De houding van het Amerikaanse volk tegenover China is nog steeds
wat ze altijd geweest is. Ze vloeit voort uit de diepe overtuiging dat de
overheersing van China door een vreemde mogendheid strijdig is met
de Amerikaanse belangen. Sedert de politiek van de open deur die meer
dan een halve eeuw geleden werd ingeluid, is er geen grondige wijziging in de politiek van de States ingetreden. Zij stuurt aan op de
Chinese onafhankelijkheid.
Natuurlijk streven de U.S.A. naar het indammen van de communistische expansie, maar zij doen dit vooral omdat het communisme het
meest subtiele werktuig is van het buitenlands beleid der Sovjets, een
verkapte vorm van Russisch imperialisme, dat onvermijdelijk — indien
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het ingang vindt — aan de nationale onafhankelijkheid, de individuele
vrijheid, de economische ontwikkeling ten bate van eigen nationale
welvaart een einde maakt.
Het communisme moet bijgevolg worden bestreden als zijnde een
gevaar voor de onafhankelijkheid der Aziatische volkeren. Bewuste
volkeren moeten worden gesteund in hun pogingen om hun onafhankelijkheid te bevestigen, om hun eigen hulpbronnen te exploiteren en om
hun technische mogelijkheden te ontwikkelen, naar hun eigen keuze, en
onder eigen verantwoordelijkheid.
Vooral wat China betreft ,zijn we thans opnieuw getuige van de
voortzetting van de tsaristische politiek, zij het dan met nieuwe ideologische middelen: de penetratie in de Noordelijke gebieden.
De Sovjets pogen die gebieden van China te scheiden om ze aan de
Unie te hechten. Voor Buiten-Mongolië is het proces voltrokken. Voor
Mandsjoerije is het bijna zo ver. Binnen-Mongolië en Sin-Kiang gaan
met snelle schreden dezelfde weg op. De greep op die vier provinciën
is het jongste belangrijke feit in de Aziatische politieke verhoudingen.
Daaruit vloeit de Amerikaanse politiek als vanzelf voort. Zij komt
hierop neer: alles beletten wat de werkelijkheid en de draagwijdte van
dit feit zou kunnen verdoezelen, vooral niet door een onverantwoordelijke actie die de rechtmatige verontwaardiging en de haat, welke zich
onvermijdelijk eens van het Chinese volk zal meester maken, van de
Sovjet-Unie zou afwenden en tegen de U.S.A. zou keren. Wie de
integriteit van het Chinese grondgebied schendt is immers China's
vijand en handelt tevens tegen de Amerikaanse belangen.
Omgekeerd moet de Amerikaanse politiek ten opzichte van China
vrij blijven van alle blaam en verdenking.
De gevolgen van de Russische houding en van de Russische actie in
China kunnen moeilijk worden overschat. Beter dan redevoeringen of
propaganda het zouden kunnen doen, laten zij de ware bedoelingen
van de Sovjet-Unie en de ware functie van het communisme als agent
van het Russisch imperialisme aan het licht komen.
Eens zal het Chinese volk inzien waar zijn ware belangen liggen.
** *
Dit zijn bondig samengevat, de fundamentele factoren en overwegingen die de Amerikaanse politiek in China inspireren.
In een volgende bijdrage zal aandacht worden besteed aan de weg
die de Verenigde Staten wensen te volgen met het oog op het verwerkelijken van het derde en het vierde punt van Truman's programma
voor de buitenlandse politiek.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

ET Noord-Atlantisch Pact heeft tot doel agressie van een vijandeH
hike mogendheid te voorkomen. De twaalf landen bij dit Pact
aangesloten hebben totdusverre openlijk nog betrekkelijk weinig activi-

teit aan de dag gelegd om dit program te verwezenlijken. Begin April
echter kwamen in den Haag de respectievelijke ministers van Defensie
bijeen, zij hebben de plannen vastgesteld tot collectieve zelfverdediging.
Er zal rekening gehouden worden met de financiële en economische
mogelijkheden der aangesloten landen zonder de doeltreffendheid der
militaire of strategische maatregelen te benadelen. De V. Staten zullen
aan elk aangesloten land de voor hen geschikte wapens leveren, waaraan reeds een begin van uitvoering is gegeven.
Zelfs op deze conferentie schijnt een sterk onderling vertrouwen niet
te hebben bestaan. Althans er heerste argwaan tegen Shinwell, de
Britse minister van Defensie en zijn ondergeschikte, Strachey, die
beiden van crypto-communisme worden verdacht. De Labour-regering
bejegende deze geruchten als laster en handhaafde haar vertrouwen in
deze personen. In de V. Staten was het de senator McCarthy, die alle
vertrouwen in de hoge ambtenaren verloren heeft. Hij beschuldigde
achtereenvolgens Lattimore, Jessup, en zelfs Dean Acheson tot deze
crypto's te behoren. De hetze nam zulke proporties aan, dat president
Truman zich genoodzaakt zag tegen deze verdachtmakingen op te
treden, te meer, omdat McCarthy zijn beschuldigingen niet waar kon
maken. In Frankrijk kwam de beroemde geleerde Joliot -Curie die het
Franse onderzoek op het gebied van de atoom-energie leidt, er rond
voor uit, dat hij „geen greintje van zijn kennis zou bijdragen voor een
oorlog tegen Rusland". De Franse regering heeft daarom deze onbetrouwbare professor als hoge commissaris van de atoom-energie ontslagen. Intussen neemt de spanning tussen de V. Staten en Moskou
toe. Veel heeft daartoe bijgedragen het geval met de „Privateer". Deze
Amerikaanse bommenwerper was plotseling ergens boven de Oostzee
verdwenen. Drie dagen later deelde de Sovjet-radio mee, dat een luchttoestel boven Russisch gebied, waaronder het wel bezette, maar niet als
dusdanig erkende Letland was bedoeld, gevlogen had en, na sommatie
om te dalen, het vuur had geopend, met het gevolg, dat het werd neergeschoten.
Deze voorstelling van zaken kon te Washington geen genade vinden. Zonder een ultimatum te willen stellen eiste de Amerikaanse
regering, dat de Sovjet een grondig onderzoek naar de ware toedracht
zou instellen en haar spijt zou betuigen over het provocatieve karakter
van haar vliegers, die spoedig en snel moesten gestraft worden. Moskou dacht er niet aan op deze eisen in te gaan en herhaalde zijn protest
tegen de „grove schending van de Sovjet-grenzen door een Amerikaans vliegtuig".
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Tevens bracht het Kremlin een oude kwestie op het tapijt, nl. die
over Triëst. Nu Tito een vriendelijker houding jegens Italië, Griekenland en de Westerse mogendheden aanneemt, wil het, zoals Acheson
zeide, „de oplossing der kwestie door de onmiddellijk betrokken partijen
verijdelen". De Sovjet-nota stelde voor, dat onmiddellijk een gouver
neur zou worden benoemd, waarvan het gevolg zou zijn, dat de Britse
en Amerikaanse troepen uit Triëst moeten terugtrekken. Deze eis is
des te meer verdacht, omdat juist de Sovjet de benoeming van een
gouverneur voortdurend gedwarsboomd heeft.
Bij zijn bezoek aan Berlijn heeft de minister-president, Adenauer,
met voorbedachte rade de derde strofe van het tegenwoordig uitdagende lied „Deutschland, Deutschland liber Alles" door de menigte
doen zingen. Sindsdien is dit gezang ook elders herhaald. De Hoge
Commissarissen der bezettende mogendheden vonden dit een ongepaste
verrassing. Erger nog was in hun oog, dat het Parlement te Bonn een
belastingverlaging invoerde voor de hogere inkomengroepen ten nadele
van de lagere, waarvan het gevolg zou zijn, dat het geld meer aan luxe
dan aan noodzakelijke onderhoudsgoederen wordt besteed. In de strijd
hierover wekte de zelfverzekerdheid der Duitsers opnieuw onaangename gevoelens. Desniettemin is het veto der commissarissen ingetrokken.
Churchill heeft reeds driemaal gepoogd door het indienen van amendementen de Labour-regering de voet te lichten. Telkenmale wist zich
de regering, zij het met zeer geringe meerderheid, te handhaven.
De verovering van het eiland Hainan door de Chinese communisten
is een ernstige bedreiging geworden voor de nationalisten op Formosa.
De Australische regering is er toe overgegaan alle communistische
organisaties te verbieden, in de hoop aldus het communistische gevaar
tijdig te bezweren.
NEDERLAND

In Nederland is gedurende de maand April weinig kenmerkends
voorgevallen. Het aftreden van de minister van Justitie, Mr Weijers,
om gezondheidsredenen, bracht alleen maar de vraag naar voren, wie
zijn opvolger zal zijn. De beslissing daarover laat op zich wachten.
De verkiezingen voor de Provinciale Staten, die althans voor de
samenstelling van de Eerste Kamer van politiek belang zijn, hebben een
nieuwe verschuiving naar rechts opgeleverd. De communisten leden
zware verliezen. Het meeste profijt trokken de V.V.D. en de Chr.
Hist. Unie. De K.V.P. handhaafde haar stabiliteit, maar zou drie zetels
meer dan de ene, die zij nu als winst behaalde, verkregen hebben,
indien de drie dissidenten-partijtjes, haar niet samen een 50.000 stemmen ontfutseld hadden.
Van meer belang is wat er in het gebied van de R.I.S. is voorgevallen. Vooreerst heeft de ministeriële Conferentie der Unie-deelgenoten
enige betekenisvolle besluiten genomen. Het geschil over NieuwGuinea is wel commissoriaal gemaakt, maar deze commissie zal vóór
1 Juli een rapport moeten uitbrengen, dat ook aan de V. N. zal worden
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overhandigd. Aan de R.I.S. werd toegestaan een commissaris in
Nieuw--Guinea te plaatsen. Om de Indonesische regering haar schulr
denbetaling aan Nederland te vergemakkelijken, ontvangt zij voor het
jaar 1950 een lening van 200 millioen guldens. De pensioenen zullen
deels door Nederland, deels door Indonesië worden uitbetaald. De
moeilijkheden, waarover Nederlandse ambtenaren in dienst van de
R.I.S. zich beklagen, zullen door een gemengde commissie onderzocht
worden. Ook op cultureel gebied is een gemengde commissie benoemd,
die naar wegen en methoden zal zoeken tot het scheppen van betrekkingen op cultureel gebied tussen beide deelgenoten. Van Nederlandse
zijde maken twee katholieken hiervan deel uit: Mr Ph. Werner en
pater Dr N. Perquin.
Deze commissie zal, wat haar Nederlandse leden betreft, geen
gemakkelijke taak hebben. Want van Amerikaanse en Britse zijde
wordt reeds nu door verspreiding van lectuur en foto's, weldra te
volgen door het uitgeven van Engels-Indonesische bladen, een culturele
penetratie doorgevoerd, waar tegenover tot dusverre van Nederlandse
zijde zo goed als niets is geschied. Bovendien is met ingang van de
nieuwe cursus als voertaal op de openbare lagere scholen het Nederlands vervangen door de Bahasa Indonesia. De onvermijdelijke consequentie is, dat na enige jaren ook de middelbare en hogere scholen op
dezelfde taal zijn aangewezen. De reis, die einde April, de minister van
Onderwijs naar Indonesië heeft ondernomen, was een poging om in deze
kwestie tot een bevredigend accoord te komen. Of in deze omstandigheden de culturele samenwerking een verre toekomst tegemoet gaat, is,
zacht gezegd, hoogst twijfelachtig. Als vroeg of laat de Nederlander in
Indonesië zal hebben afgedaan, maakt, indien men Soekarno mag
geloven, althans de katholieke Kerk met haar missionarissen, een betere
kans. De president betuigde tegenover de apostolische internuntius,
Mgr G. de Jonghe d'Ardoye, zijn hoogachting voor Paus Pius XII en
voegde er aan toe: „Wij weten, dat het werk en de activiteit van de
katholieke Kerk in Indonesië op sociaal, liefdadig en onderwijs-gebied
in het verleden veel heeft bijgedragen tot de vooruitgang van het Indonesische volk. Onder de bescherming van de Pantjasila, welke de
grondbeginselen zijn van onze staat, zal deze activiteit zeker gewaarborgd zijn".
Intussen is de Republik van Djocja met haastige spoed begonnen af
te breken wat Dr van Mook zo zorgzaam in elkaar had getimmerd en
waaraan door de Nederlandse regering bij de Ronde-Tafel-Conferentie
in den Haag zo hardnekkig werd vastgehouden: het federatieve karakter van Indonesië, waarbij de deelstaten met eigen autonomie als gelijkwaardige en gelijkberechtigde bondgenoten werden erkend. Alleen
langs democratische weg zouden de in vrijheid uitgesproken wensen
van de bevolking der betreffende gebieden over hun politieke status
beslissen. Hiervan is niets terecht gekomen. De ene kleine deelstaat na
de andere heeft gecapituleerd en de drie groten: Oost--Indonesië, West
Borneo en Oost-Sumatra wacht hetzelfde lot.
Dat niet allen het met deze integratie eens zijn, bewijzen het optreden
van kapitein Abdoel Aziz te Makassar en de plannen van sultan Ha-
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mid II van Pontianak. De eerste wilde de landing van federale troepen
beletten, waardoor de onafhankelijkheid van de negara Indonesia
Timor in gevaar zou komen. Zonder veel verzet maakte hij zich meester
van Makassar. De regering van Oost-Indonesië, waarvan Sukawati de
president is, veroordeelde het optreden van Aziz en de R.I.S. verklaarde, dat de motieven van Aziz niet als een rechtvaardiging van zijn
daden konden worden aanvaard. Zij stelde de rebel de eis om binnen
vier dagen te Djakarta rekening en verantwoording te komen afleggen.
Aziz daarentegen achtte zijn aanwezigheid te Makassar nodig om een
landing der federale troepen te voorkomen. Uit documenten, gevonden
bij de staf van het federale leger, was hem gebleken, dat de ware
bedoeling van het nationalistische leger was de Oost-Indonesische staat
systematisch te liquideren. Soekarno antwoordde daarop, dat het niet
de taak van militairen is in de politiek in te grijpen en dreigde met
geweld. Met oosterse onberekenbaarheid schijnt Aziz, die tot driemaal
toe geweigerd had naar Djakarta te komen, gezwicht te zijn. Want
14 April vloog Aziz naar Djakarta, waar hij, onmiddellijk na aankomst
op het vliegveld, gevankelijk werd weggevoerd om zo spoedig mogelijk
voor een krijgsraad terecht te staan. Volgens de oud-minister-president, Dr Warouw, is deze laatste daad een woordbreuk, omdat aan
Aziz, met medeweten van de LI.N.C.I, een vrijgeleide was beloofd. Dit
wordt echter weersproken door het Indonesische hoge commissariaat in
den Haag. Volgens deze voorlichting heeft Aziz verklaard, dat hij
vrijwillig naar Djakarta was gekomen en heeft hij al schuld bekend. Hij
aanvaardde, dat hij behandeld zou worden als iemand, die zich onvoorwaardelijk had overgegeven en zeide, dat hij die toestand begreep.
Intussen zijn federale troepen op Celebes geland en heeft kolonel
Kaliwarang, bevelhebber van de R.I.S.-strijdkrachten er zijn hoofdkwartier gevestigd. Onderzocht zal tevens worden, in hoeverre de
regeringsleden van Oost-Indonesië betrokken waren in deze „rebellie".
Het Oost-Indisch kabinet is vervolgens gedwongen tot aftreden.
Enkele vooraanstaande personen zijn ofwel gevangengenomen of hebben zich door de vlucht aan represailles onttrokken. Een dier vluchtelingen, Mr J. Soumokil, procureur-generaal van de negara Oost-Indonesië, begaf zich naar Ambon, waar hij, gesteund door de daar aanwezige K.N.I.L.-troepen, de onafhankelijke republiek van de ZuidMolukken uitriep. Om bloedvergieten te voorkomen, want de tegenpartij wil liefst langs lijnen van geleidelijkheid haar doel bereiken , -^ , is
Dr J. M. Leimena, zelf Ambonees en fungerend minister van Gezondheid der R.I.S. naar Ambon gezonden, om te trachten door besprekingen op een schip in de omgeving van Ambon deze onafhankelijkheidsbeweging ongedaan te maken.
Wat sultan Hamid II van Pontianak in het schild voerde, is nog niet
overtuigend uit de doeken gedaan. Op de Ronde-Tafel-Conferentie
was hij het hoofd van de B.F.O. en fungeerde als minister zonder
portefeuille in het R.I.S.-kabinet. Onder verdenking van betrokken te
zijn in de zaak-Westerling werd hij 4 April te Djakarta gevangengenomen. Enige weken later zou hij, „na een scherp verhoor", bekend
hebben Westerling opdracht te hebben gegeven op 24 Januari de

POLITIEK OVERZICHT

303

ministerraad te overvallen, alle aanwezige ministers gevangen te nemen
met uitzondering van de minister van Defensie, die ter plaatse zou
worden neergeschoten. In diens plaats zou dan sultan Hamid zich met
de defensie belasten en een nieuwe regering vormen.
Tijdens deze gespannen verhoudingen werd 9 April een conferentie
belegd tussen de drie partijen: R.I.S., de Republik Indonesia en OostIndonesië. De gemeenschappelijke verklaring, na afloop uitgegeven,
constateerde, dat Djocja niet het voornemen had om enig gebied onder
haar jurisdictie te brengen en dat de kwestie Oost-Indonesië opgelost
zou worden „op basis van een zo sterk mogelijke eenheid van het
Indonesische volk". Het voornemen bestond daarna een „vierhoekscon f erentie" te beleggen, waarmee bedoeld is, dat ook Oost-Sumatra
aan de besprekingen zou meedoen. Maar deze bijeenkomst is uitgesteld.
Want Sukawati toonde zich niet bereid Oost-Indonesië te onderwerpen
aan een bestuur, waarin de Republik Indonesia de lakens zou uitdelen.
Daarom stelde hij voor, dat ook deze Republik zich zou oplossen in de
R.I.S., gelijk de anderen dat gedaan hadden. Hij eiste een ruime decentralisatie, zodat de ontwikkeling der deelnemenden gewaarborgd werd.
Door de bezetting van Zuid-Celebes, die na deze wens plaats greep,
zal deze eis als vervallen kunnen worden beschouwd.
K. J. D.
1-5-'50
BELGIE

Het was reeds de 1 ste April opgevallen, dat de aanwijzing van de
heer Van Zeeland als kabinetsformateur met gemengde gevoelens werd
begroet. Terwijl sommigen zich verheugden over de aanduiding van een
onbesproken koningsgezinde en politicus van uitzonderlijk formaat,
werd het door anderen betreurd dat het optreden van een „geldmanipulateur" koren zou zijn op de molen van degenen die de koningsgezinden voor reactionnairen verslijten. Hieruit meenden de antikoningsgezinden te mogen afleiden, dat de heer Van Zeeland door zijn
vrienden niet met overtuiging zou worden gesteund hetgeen zonder
twijfel als gevolg had dat zijn taak werd bemoeilijkt en de tegenstanders tot roekeloosheid werden aangezet.
Van meetaf was het duidelijk, dat de Socialisten niet tot een regering zouden toetreden die de moed zou hebben uit de volksraadpleging
de passende politieke besluiten te trekken en, bij toepassing van de wet
van 19 Juli 1945, vast te stellen dat „de onmogelijkheid te regeren"
heeft opgehouden; het bureau van het A.B.V.V. deelde nog op 4 April
aan de pers mede: „In uitvoering van de beslissing van zijn nationaal
comité, heeft het bureau de laatste hand gelegd aan het verzetsdispositief tegen Leopold III en de reactionnaire kliek die hem steunt". Dientengevolge spande de formateur zich enkel in, om liberale parlementairen in zijn ploeg op te nemen. Om de toetreding van de Liberalen te
vergemakkelijken werd zelfs de 8ste April door het secretariaat van de
Koning een communiqué verstrekt, resultaat der besprekingen die de
6de April op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het bijzijn van
de heer Van Zeeland, tussen de heren Pirenne en Weemaes enerzijds,
en de heer Van Glabbeke anderzijds, werden gevoerd.
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dagtekend 24 April, antwoordt Z. M. als volgt: „De ruchtbaarheid
welke aan deze discussie (omtrent zijn aanwezigheid in het land) is
gegeven, en de betekenis welke sommigen aan mijn verwijdering uit het
land hebben toegekend, sluiten voor mij elke mogelijkheid uit, thans, en
als een voorwaarde voor mijn terugkomst, de verbintenis aan te gaan,
België zelfs tijdelijk te verlaten, na de overdracht van mijn hoogheids.rechten op de Kroonprins, zo ik niet het risico wil lopen een ernstige
aanslag te plegen op de waardigheid van de monarchie". Hiermee
beschouwt de C.V.P. de onderhandelingen als geëindigd, waarop de
B.S.P. weigert een accoord te sluiten op grond van het protocol dat
gemeenschappelijk werd opgesteld. Opvallend was, dat het weigerachtig antwoord van de Socialisten ook door de heer Spaak was ondertekend, die nochtans het denkbeeld van het stadhouderschap had
gelanceerd blijkbaar om Z. M. de Koning van toegeving tot toegeving trapsgewijs naar de troonsafstand te brengen.
De 27ste stelt de C.V.P., wier geduld ten einde is, een ultimatum
aan de liberale partij: voortzetting, onder het voorzitterschap van de
heer Van Zeeland, van een tweeledige regering — tot uitvoering van
het protocol ---- ofwel ontbinding. De liberale landsraad antwoordt de
28ste met een exclusieve tegen de heer Van Zeeland! Ook op dit punt
kregen de liberalen hun zin: de heer Van Zeeland verklaarde bereid te
zijn, zich terug te trekken, opdat zijn persoon de oplossing van het
hachelijk koningsprobleem niet in de weg zou staan. Maar toen kwam
de heer Devèze met nog een eis opdagen: het voeren van nieuwe besprekingen met de B.S.P.! De C.V.P.-ministers oordeelden nu dat de
maat vol was, ze weigerden! Van een homogene C.V.P.-regering kon,
sinds de koninklijke boodschap van de 15de, geen spraak meer zijn.
Ondanks de late moed van de Vlaamse Liberalen, die zich pas tot
medewerking bereid verklaarden nadat de beslissing onherroepelijk
gevallen was, werd het ontbindingsbesluit de 30ste April in het Staatsblad bekend gemaakt. Voor de derde maal binnen één jaar tijds zal het
volk de Ode juni geraadpleegd worden. Moge het de absolute meerderheid aan de C.V.P. verzekeren, zodat het land eindelijk regeerbaar
wordt.
2-5-'50
Th. L.
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aan dit verlangen niet werd voldaan,
duidt naar onze mening op een leemte in
dit zo uitmuntend werk.
Dieper moeten wij nu dringen, en in
een derde hoofdstuk met de auteur de
psychologie afwegen van het onbewuste,
zoals het in de psycho-analyse gegeven
wordt; het dynamische, tenslotte belangrijkste element van de psyche, dat ook
het bewuste gedrag ongemerkt bepaalt.
Men had dit gedeelte ietwat grondiger
behandeld willen zien. De spiritualistisch
georiënteerde psycholoog heeft zich echter ineens laten aangrijpen door de vraag
naar het bestaan van de vrijheid in een
psyche waar het onbewuste leven zulk
een belangrijke rol speelt. Wordt niet
iedere motivering die de bewuste psyche
geeft voor haar handelingen een bedrog?
Is ze wel iets anders dan een rationalisatie en vermomming van het onbewuste
dynamisme dat zich in alle geval doorzet?
Zeker is wel dat de bevindingen van
de psycho-analyse het probleem van de
vrijheid anders doen stellen. Prof. Nuttin
heeft hier belangrijke bladzijden geschreven, waarin hij aantoont dat de psychologische vrijheid bestaat in het enigszins
erkennen en waarderen van de drijfveren.
„Een handeling die minstens gedeeltelijk
uitgaat van zo'n geestelijk (want boven
het hic et nunc uitreikend) inzicht, is een
min of meer vrije handeling" (pp. 129) .
Men lette op de nuancering van deze
uitspraak. Van die psychologische vrijheid is onderscheiden de vrijheid in morele zin, vrijheid als verantwoordelijkheid: „Wanneer het geestelijke element
zo'n peil bereikt dat de autonome of
geestelijke persoonlijkheid als „de" auteur
van gedraging, en dus als de verantwoordelijke persoon er voor kan beschouwd worden" (pp. 137) .
Hier komen dan, zeer in het kort, een
serie moraalpsychologische problemen ter
bespreking, welke de aandacht moeten
wekken van iedere moralist en geestelijke
leider. Men kan ze hier slechts aanstip-

307

pen: het losmaken van de pseudomorele
angstvalligheid; dat het psychisch ongezond is objectief immorele handelingen
toe te laten; in hoever de emotieve ontladingen in de psychotherapie toelaatbaar zijn. Als men het hoofdstuk ten
einde is, kan men zich maar lastig van
de indruk ontdoen dat Prof. Nuttin zich
hier heeft laten meeslepen naar problemen, die, hoe interessant ze ook zijn, toch
enigszins de lijn van zijn boek onderbreken. Maar het is goed geweest dat hij
de aandacht van universitairen voor deze
problemen heeft opgeroepen.
Het vierde en laatste hoofdstuk, dat
ongeveer een, 70-tal bladzijden van het
boek beslaat, is een afzonderlijk geschreven studie, die nochtans goed past in het
geheel doordat ze ons de positieve aanvulling geeft van een dynamische, alzijdig
integrerende psychologie van de menselijke persoonlijkheid. Hierin wordt een
synthese aangeboden van wat er waardevol blijft in de gewone psychologie met
haar benadrukken van het kenniselement,
van wat er te vinden is langs het analytisch inzicht en langs het groter wordend
domein van de clinische psychologie. In
plaats van de freudiaanse verdringing
krijgt men de innerlijke, constructieve
spanning van een wezen dat de behoefte
om in te gaan op de impulsen van de
biologische levenskern, samen met de
drang tot het realiseren van een ideaalbeeld, moet integreren in een eenheid
van de menselijke persoonlijkheid. Dat
integratieproces wordt op zeer persoonhike wijze beschreven in enkele goed
doordachte bladzijden (pp. 167)
In plaats van het dogmatische en vervlakkende pansexualisme van Freud, of
van de univocerende geldingsdrang van
Adler, krijgen we de ontleding van de
inhoud van de dynamische persoonlijkheid, van uit de complexiteit van het
menselijk psychisch leven. Er is in de
mens een drang naar levensontplooiing
en contact die zich ineengestrengeld uitdrukt, op het biologisch, het sociaal en
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bestaande afdelingen werd er een derde
aan toegevoegd: de „Unie van de Katholieke Persagentschappen", waarvan Pater
H. Haeck S.J., thans directeur van het
Fides-Agentschap te Rome, de voorzitter
werd. Aan het hoofd van de Uitgeverscommissie werd Pater Gabel, directeur
van La Croix geplaatst en van het „Bureau" de heer Marc Delforge, zoon van
de eerste voorzitter, en zoals eertijds zijn
vader, hoofdredacteur van „Vers l'Avenir". Dit „Bureau" kreeg nieuwe statuten, die reeds in 1938 te Luzern uitgewerkt waren onder impuls van Dr Funder: het werd tot een federatie van nationale verenigingen omgewerkt. Graaf
della Torre werd tot algemeen voorzitter
herkozen van de aldus werkelijk stevig
gereorganiseerde ,,Unie".
Een uiterst belangrijk initiatief was het
oprichten van een „Permanent Secretariaat", liefst te Genève, dat de katholieke
belangen zou verdedigen tegenover de
neutrale instanties en nuttige documentatie en informatie zou verstrekken aan de
nationale verenigingen, zonder daarom
bindende directieven te kunnen geven.

***
Het thema van het congres luidde: „De
Katholieke Pers in dienst van de Waarheid, de Gerechtigheid en de Vrede".
Deze opgave bleek eerder een algemeen
kader te worden, waarin door discussies
en gesprekken andere gedachten meer de
aandacht zouden trekken. Zo merkte een
journalist van achter het IJzeren Gordijn
reeds bij de aanvang op, dat er voor zijn
door de communisten weerhouden confraters weinig te verwezenlijken viel van
de schone zending van de katholieke pers
omdat er de vrijheid ontbreekt. Een gelijksoortige overweging bracht er de afgevaardigde van Uruguay toe te vragen
dat aan de statuten van de nieuw opgerichte Journalistenfederatie de volgende
zinsnede zou worden toegevoegd: „dat
deze zich zou beijveren om de onafhankelijkheid en de waardigheid van de pers
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te vrijwaren tegen elke willekeurigedwang".
Het hoogtepunt van het congres werd
bereikt bij het bekendmaken van de
merkwaardige pauselijke boodschap aan
het congres, die als een soort magna
charta voor de katholieke journalist mag
worden beschouwd. De Paus verdedigt
er met warmte de vrijheid van de publieke opinie. Het onderdrukken ervan door
een totalitaire staat is een aanslag op de
natuurlijke orde, een schenden van d e
goddelijke beschikking. De publieke opinie is immers de normale, spontane en
gezonde reactie van het nadenkend en
gewetensvol gedeelte van de gemeenschap op toestanden en gebeurtenissen.
Voor het tot stand komen van de publieke opinie is het echter nodig dat er in
deze gemeenschap mensen gevonden worden met gezond verstand en vooral met
karakter die zelfstandig een oordeel kunnen vellen. De Paus klaagt erover dat
we thans al te dikwijls met slappe en
sceptische mensen te doen hebben die
geen inzicht hebben en ook geen durf om
voor de waarheid uit te komen. Het milie u
waarin de gezonde publieke opinie zou
moeten ontstaan heeft geen soliede grond
meer van traditie en familiegeest. Vandaar dat massa-organisaties de mensen
meeslepen in een blind conformisme.
De heilzame rol van de pers zal het
zijn, de publieke opinie te dienen door de
mensen in te lichten en te bevrijden van
vooroordelen en verkeerde stromingen.
Aan de journalisten worden derhalve
hoge eisen gesteld: „bevoegdheid, brede
algemene culturele ontwikkeling op philosophische en theologische grondslag,
stijlvaardigheid, psychologisch aanvoelen, vooral echter karakter, d.i. diepe
liefde en onwankelbare eerbied voor de
door God gestelde orde, die alle levensdomeinen omvat en bezielt". Deze liefde
en eerbied dienen ze niet alleen persoonlijk te voeden maar ook aan anderen met
onverschrokkenheid in te prenten. Op
deze wijze zullen de katholieke journalis-

.
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ten de vrede dienen en verhinderen dat
de gemeenschap door valse voorlichting
en sensatiejacht tot een gevaarlijke psychose wordt opgejaagd en in een onrechtvaardige oorlog meegesleept.
De aanwezigheid van een sterke groep
Duits-sprekende journalisten (een 60-tal) ,
wekte bij organisatoren en deelnemers
een stroming van verzoeningsgezindheid.
De Zwitser Leyvraz, hoofdredacteur van
de „Courrier de Genève" sprak dan ook
naar ieders hart toen hij met klem zijn
eigen kleine vaderland tot voorbeeld
stelde van breeddenkendheid en internationale verdraagzaamheid. Dr Bringmann, de leider van de Duitse delegatie
werd met de meeste sympathie beluisterd.
Dat de Duitse journalisten zelf een zeer
gunstige indruk hebben meegedragen uit
dit congres, kan men uit hun eigen persverslagen opmaken. Zo schreef Karl Farber in het bij Herder verschijnend weekblad „Der christliche Sonntag" op 19
Maart: „Bijzonder vriendelijk tegenover
de Duitsers waren de Nederlanders en de
Spanjaarden, terwijl we van alle anderen
het tegengestelde niet mogen beweren.
Er was geen enkele stoornis te merken".
Bij het overschrijden van de Italiaanse

grens op de terugreis naar Duitsland
hadden trouwens Pater Jansen-Cron S.J.
en Dr Bringmann in naam van heel de
Duitse delegatie een telegram van dankbetuiging voor de hartelijke ontvangst
met de belofte van verdere samenwerking
gestuurd aan de organisatoren van het
congres.
De „geest van Rome" had blijkbaar
alle deelnemers aangegrepen; vriend en
vijand van weleer voelden zich broederlijk één in hetzelfde Credo dat zij gezamenlijk als vrome bedevaarders luidop
baden in de wijde basilieken, één in het
fiere bewustzijn van kracht en in de
liefde tot éénzelfde H. Vader die hen op
die Zondagmiddag, 19 Februari, zo innig
genegen herhaalde malen had gezegend.
Het was bij de onvergetelijk grootse
plechtigheid van de verering van de pas
zaligverklaarde kloosterzuster Vincenza
Lopez, in de ontzaglijke Sint Pieter, te
midden van een van geestdrift laaiende
menigte.
Deze eensgezindheid moge de duurzaamste vrucht zijn van dit geslaagde
internationale congres!

A. van den Daele

Satan 1
In 1948 kwam de uitstekend geredigeerde periodiek: „Les Etudes Carmélitaines" (chez Desclée de Brouwer) met
een speciaal deel uit over Satan. Drie en
dertig specialisten belichten daar de dubbelzinnige, moeilijk vatbare figuur van
„der Geist, der stets verneint". Een
prachtige summa over de duivel is dit
werk geworden, waarin we achtereenvolgens behandeld zien: bestaan, geschiedenis, aspecten van Satan, de repressieve
maatregelen, de therapeutiek, de demonische vormen en de Godsmoord, die hij
herhaalt tot in onze dagen. Een litera-

)

tuurlijst sluit dit boek van 666 bladzijden.
( „Die doorzicht heeft, berekene het getal
van het Beest. Want het is het getal van
een mens; zijn getal is zeshonderd zes en
zestig" Openb. 13 : 18) . De vele medewerkers staan niet allen op hetzelfde
wetenschappelijk niveau, maar in het
algemeen is hier knap werk geleverd en
een prachtige bijdrage om Satan in zijn
theologisch en psychologisch aspect beter
te leren kennen. Daardoor mag dit boek
op zich zelf reeds een overwinning op
Satan worden genoemd, want „ofschoon
een persoonlijk wezen, triomfeert de dui-

1) Satan, uitgegeven door „les Etudes Carmélitaines". Vert. door Paul van Banesse e. a. Foreholte, Voorhout, 1949, 666 pp.
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vel toch in zijn anonymiteit". Zijn grootste overwinning is te doen geloven, dat
hij niet bestaat. Gide zei het, toen hij zich
de eerste woorden van de duivel, die met
hem spreekt, inbeeldde: „Kom, kom,
waarom ben je bang voor me? Je weet
wel dat ik niet besta" (blz. 6) .
Het lag voor de hand, dat dit boek
ook buiten het Franse taalgebied zou
doordringen en dat door dit werk het
geloofsmysterie, dat Satan uiteindelijk is,
meer bewust zou worden, ook bij de
doorsnee gelovige. In ons land heeft de
Uitgeverij Foreholte te Voorhout een poging tot vertaling en vulgarisatie ondernomen, en zo verscheen in het begin van
dit jaar: „Satan" vertaald door Paul van
Banesse, P. Leopold, J. L. J. M. Linsen,
J. J. Dijkhuis, psych. drs. en M. J. L.
Nierop.
Met veel reclame werd het boek aangekondigd, bijna brutaal in het mysterieuze schutsblad, dat als aantrekkingskracht moest dienen. De critieken waren
gunstig en katholieke weekbladen als
„De Linie" en „De Nieuwe Eeuw", alsmede verschillende dagbladen, maakten
er zich niet met de gebruikelijke boekrecensie vanaf, maar wijdden er aparte
artikelen aan. Het boek verdient dit.
Toch kan het goed zijn hier op twee
bezwaren te wijzen, waarvan het eerste
vooral de Nederlandse vertaling betreft
en het tweede meer op het origineel slaat.
Iedere vertaling is min of meer een
vulgarisatie. Dit heeft ook de Nederlandse uitgever goed gevoeld en om meer
aftrek te krijgen bij het grote publiek
stak hij het boek in het genoemde sensationele bandje. Ook de meer rustige illustraties van het origineel werden uitgebreid met een paar surrealistische reproducties, welke de bekoring van Sint An tonius voorstellen die afgeschilderd wordt
tussen walgelijke gedrochten en ijl-erotische symbolen. Behalve de toevoeging
van een zeer goed inleidings-artikel over
de dubbelzinnigheid van Satan, werd de
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Franse tekst ongeselecteerd het grote
publiek voorgezet, dat naast zeer leesbare en boeiende artikelen (al of niet
goed vertaald!) , theologische en andere
verhandelingen krijgt opgediend, die
zelfs voor theologisch geschoolden nog
moeilijk verteerbaar zijn (zie b.v. de vijftig bladzijden over de zonde van Satan
en de bestemming van de geest) . Moest
deze vakstudie zo maar zonder meer onder de massa warden gebracht? Zou deze
niet meer gebaat zijn met een meer verantwoorde bewerking? En is deze combinatie van slaafs overzetten en brutaal
illustreren niet in innerlijke tegenspraak?
De tekst wil het mysterie „Satan" belichten, maar het surrealisme van de toegevoegde reproducties „brengt de aanwezigheid van de duivel terug tot een
karnavaleske, een mysterieloze beheksing
naar oud model" zegt Pater Em. Janssen
S.J. in zijn bespreking in de „Bode van
het Heilig Hart" (April 1950, blz. 124).
Door deze accentuering der Nederlandse vertaling van het sensationele in
Satans werking, valt des te sterker een
eenzijdigheid op in de oorspronkelijke
uitgave: nl. de beklemtoning van het
abnormale in het werk van de duivel.
Men vraagt zich na lezing van dit boek
af, of hier niet erg veel aandacht wordt
besteed aan het exotische, het parapsychische, het bezetene.
Als de geschiedenis van Satan wordt
beschreven is het de geschiedenis van de
extravagante, de uiterlijk-gevaarlijke demon. Het is de historie van de publieke,
zichtbare tegenstander Gods. Bladzijden
lang worden we bezig gehouden met bezetenheid, met de pikante bekentenissen
van de bezeten Jeanne Fery, een hysterische non uit de zestiende eeuw; we maken kennis met de beruchte biecht van
Boullan en vinden onder het hoofd „therapeutiek" weer vooral bezetenheid,
pseudo-bezetenheid en demonen van de
droom terug. Nu is dit alles juist. Satans
optreden was en is vaak extravagant,
sensationeel, en bezetenheid is een van
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zijn sterkst waarneembare uitingen. Het
ligt ook voor de hand dat de geschiedenis van zijn uiterlijk en abnormaal optreden gemakkelijker wordt beschreven
dan de meer gewone, verborgen werking.
Maar toch, had ook deze laatste niet
meer bekeken moeten worden? Naast de
monsterachtige, gedrochtelijke duivel van
Jeroen Bosch en Antonius' bekoringen,
staat de veel gevaarlijker duivel van een
miniatuur dat Marrou beschrijft in zijn
artikel: „een gevallen engel, maar toch
een engel ...." „ .... Wij zien er, de een
na de ander, op dezelfde horizontale lijn,
de drie taferelen afgebeeld van de bekoring van Christus volgens Sint Mattheus.
Tot driemaal toe komt, naast de Verlosser, de persoon van Satan voor, hier ook
voorgesteld onder de trekken van een
jongeling vol gratie, voorzien van grote
vleugels, op voorname wijze gekleed;
men zou hem voor een engel hou den, als
de lichtpaarse kleur niet op uniforme
wijze verspreid was over zijn vlees, zijn
haren en zijn vleugels, een onverwachte
kleur waarvan de harmonieuze tegenstelling met het deftige ultramarijn van de
ondergrond en het zeer bleke grijs-blauw
van de golvende kleding zeker geen heel
„satanische" uitwerking voortbrengt"
(blz. 42) .
Ook dit is Satan: „de Engel des lichts",
niet het gedrocht, maar de elegante bekoorder, de charmante verleider. En dit
vóóral is Satan, de gevaarlijke, de geraffineerde, de onbekende. Juist dit geraffineerd duivels aspect wordt zo weinig
belicht in dit boek. Zeker hier en daar,
en vooral in de eerste hoofdstukken komt
het ter sprake. De in de Nederlandse
vertaling toegevoegde inleiding van Ch.
Moeller is zelfs een grote winst op dit
gebied, maar in het geheel vallen deze
spaarzame bladzijden weg. Men had zo
graag een meer expliciete behandeling
gewenst van de heel „gewone" duivel-

achtige werking. Van Satan, zoals b.v.
Sint Ignatius hem ziet in zijn Geestelijke
Oefeningen, die geen gewest, geen plaats,
geen levensstaat, ja geen afzonderlijke
persoon spaart. Die in ieder leven treedt
met zijn subtiele netten en kettingen, funester vaak dan schreeuwende bezetenheid. Satan „sub specie boni", die zich
zo mooi voordoet, die begint met goede
en heilzame gedachten, maar gaandeweg
zijn bedoelingen met onze zuivere intentie
vermengt om uiteindelijk tot zijn doel te
komen. Ook de geschiedenis van de „verborgen" Satan is interessant en boeiender
dan die van de sensationele. Het was
zeker de moeite waard geweest wat uitvoeriger te wijzen op de typische kenmerken van Satans bestaan en werk:
angst, duisternis, verwarring, neiging tot
lage en aardse zaken, wantrouwen, troosteloosheid. Ook de therapeutiek zou dan
sterker zijn geworden; in de trant b.v.
van de „Regelen tot onderscheiding der
Geesten", van Sint Ignatius, die met verrassende helderheid zijn diagnosen stelt
en scherp de middelen tot genezing aangeeft. Vanzelf werd dan meer de aandacht gevestigd op de goede Geest,
Christus, die reeds lang de Boze overwon.
Wie dit boek gelezen heeft
en critisch gelezen, --- krijgt de indruk, dat
zelfs hier Satan erin geslaagd is nog onbekend te blijven. Dat de overwinning op
Satan, die het opheffen van zijn incognito kan zijn, slechts betrekkelijk is; dat
de gevaarlijkste zijde van de Vorst der
duisternis nog duister is gebleven.
„Het is eigen aan de duivel zijn optreden te verbergen of wel het met sensatie te omgeven die de aandacht van de
hoofdzaak afleidt", schreef eens een theoloog. Ook in dit boek is hij hierin min of

meer geslaagd. En dat is jammer!
Jac. De Rooy S.J.
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ze trachtten niet te begrijpen en beseften
niet, dat de nieuwe verzen heel wat eenvoudiger waren dan menig erkend product der oudere generatie. Juist om die
onwil gaat de vergelijking met Achterberg niet op. Zij die hem duister vinden,
doen dit ondanks hun waardering voor
zijn erkend dichterschap. Zij willen juist
wel begrijpen om beter te kunnen genieten doch zij slagen slechts ten dele.
Het is de moeite waard een ogenblik
stil te staan bij de „duisterheid" van
oudere dichters om ook hier te zien, dat
het probleem bij hen anders ligt dan bij
de dichter die ons nu bezig houdt. Ik
kies uit de 17e eeuw de bij uitstek moeilijke Huygens, uit de 19e eeuw Potgieter
en uit onze eeuw Boutens.
Huygens was bewust en opzettelijk
duister. Zelf zegt hij: „Daar zijn dichters,
die selden Dicht baeren: meest on-Dicht
in Rijm, ende het wordt gangbaer. Flaer
lof is: sy spreken klaer, en behoeven
geen tolck. Soo en doen sy: Maer wie
soude haer de duysterheid vergeven?
haer Dicht is on-Dicht". En hij maakt
er een spelletje van — in de trant des
tijds overigens, waarin het Marinisme
hoogtij vierde r een spelletje van
woordspelingen en gedrongen constructies, die de lezer dwingen tot studieus
lezen. Huygens was een taalvirtuoos en
de moeilijkheid voor de lezer ligt hierin,
dat deze hem maar bezwaarlijk kan volgen in zijn capriolen. Maar als hij er
zich toe zet en volhoudt, verdwijnt het
mysterie. Of liever: er blijkt geen mysterie aanwezig te zijn, slechts een puzzle.
Potgieter was niet toevallig een groot
bewonderaar van de Heer van Zuylichem. Ook bij hem vinden we die afkeer
van het banale, ook hij speelt graag met
de taal en het vernuftig „stileren" kenmerkt proza en poëzie van de negentiende-eeuwse burgerman met zijn heimwee naar het geestige woordenspel van
de Muiderkring. Maar bovendien vraagt
Potgieter van ons een vrij uitgebreide
kennis van allerlei zaken, waarop hij tel-

kens toespelingen maakt, terwijl de romanticus het maar niet kan laten Pegasus
over zijpaden te laten galopperen. Hij
laat herhaaldelijk de draad van betoog of
verhaal schieten en zo maakt hij het de
lezer moeilijk hem te volgen. Maar ook
hier weer: wie er zich toe zet Potgieter
te bestuderen zal ook hier uit de duisternis naar het licht komen. Verwey verklaart dit zelfs van Potgieters moeilijkste
gedicht „Gedroomd Paardrijden".
Dichter bij ons staat Boutens. Geïnspireerd door zijn geliefde klassieken hanteert hij het moderne Nederlands op een
wel zeer persoonlijke wijze, die een aandachtig lezen vraagt. Bovendien is zijn
poëzie grotendeels onbegrijpelijk voor
wie niet enigszins doorgedrongen is tot
de philosophische achtergrond daarvan.
Maar heeft men eenmaal dat „platonisch
denken" min of meer doorschouwd, dan
blijft ook hier geen duisterheid meer over.
Keren we terug tot Achterberg. Ook
bij hem treffen we soortgelijke „duisterheden" aan. Ook hij is een speler met de
taal en we dienen ons door herhaaldelijk
lezen en studeren de regels van dat spel
eigen te maken om de schoonheid ervan
te kunnen waarderen. Ook hij leeft in een
eigen ideeënwereld, die niet de onze is,
maar ook hierin kunnen we doordringen
zij het tot op zekere hoogte -- door
studie en lectuur, zo nodig voorgelicht
door inleiders en commentatoren. En dit
dieper doordringen tot de kern dezer
poëzie leert ons deze ook beter genieten.
Maar — en dit is het verschil met de
boven genoemde dichters dari blijft er
een rest over, en wel een vrij belangrijke
rest, die niet slechts mysterieus maar
volkomen onverstaanbaar is. Het mysterie, waarvan we de diepte niet kunnen
doorgronden, doet ons in ieder geval bevroeden, dat vie voor een bron van wijsheid staan, waaruit we voorlopig nog
niet kunnen putten. Maar wat hier overblijft is niet een bron van wijsheid maar
een taal, die weliswaar is gevormd uit ,
Nederlandse woorden, doch die desal-
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niettemin een vreemde taal blijft, waartoe
woordenboek noch spraakkunst ons de
sleutel verschaffen kan.
Ik doe een greep. Het sonnet „Ovoïde"
uit de bundel „Hoonte" begint met deze
regel:
„Ik ben een ei in 't midden van
voorheen".
Neemt u het mij kwalijk, dat ik een ogenblik aan een raadseltje dacht? En verwondert het u, dat men zich voor de gek
gehouden voelt, als men aan het eind van
dit sonnet leest:
„Columbus ligt te kraaien in zijn
graf:
Amerika komt langzaam op hem
af",
terwijl men maar geen samenhang kan
ontdekken met het voorafgaande, tenzij
dan de eeuwenoude samenhang tussen
ieder ei en Columbus?
Misschien is er een diepzinnige oplossing voor dit soort gevallen doch men
vraagt zich af of dergelijke Denksportproblemen nog thuis horen in poëzie, die
iets anders wil zijn dan vermaak voor de
lezer. Zeker, ook Achterberg kent de humor maar zijn humor is toch van een
andere soort dan deze. Wil hij eens
kijken hoever hij gaan kan pour épater le
bourgeois? Of slaat ook zijn romantiek
om in spot en kolder?
Er is een andere mogelijkheid. We
denken onwillekeurig aan die verzen van
Gorter, die slechts voor enkele ingewijden verstaanbaar waren. Het is mogelijk,
dat de zeer subjectieve inspiratie van de
dichter zich slechts kan uiten in woorden,
die alleen voor hem zin hebben. Ik ben
geneigd aan te nemen, dat we hier inderdaad daarmee te doen hebben. In bovenaangehaalde studie schrijft Marja: „Misschien maakt hij (Achterberg) inderdaad
zijn versjes voor zijn plezier". Ietwat
minder gemoedelijk uitgedrukt: misschien
schrijft hij enkel en alleen zo omdat hij
door zó te schrijven er zelf het meest vol-
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doening aan beleeft, zonder zich af te
vragen welke indruk zijn woorden op de
lezer maken. Anders gezegd: hij heeft er
geen of maar weinig behoefte aan verstaan te worden. Zijn verzen zijn meer
uiting dan mededeling.
Is dit echter zo, dan wordt het wel erg
moeilijk deze verzen te waarderen. Zo
moeilijk, dat men geneigd is zich af te
vragen, waarom de man ze dan liet drukken; zo moeilijk, dat men geneigd is de
poging maar op te geven. Maar dan is er
weer dat ondefinieerbaar boeiende van
zijn poëzie, dat je vasthoudt ondanks alle
ergernis. Zelfs in deze duistere dwaasheden horen we het stemgeluid • van de
echte dichter. We voelen te goed, dat hij
werkelijk iets te zeggen heeft en dat hij
het vooralsnog niet anders zeggen kan
dan zo. En we moeten er ons maar bij
neer leggen in de stille hoop, dat het ooit
anders zal worden
En dan kan men zich de vraag stellen,
of Achterberg nog Achterberg zal zijn,
wanneer hij het inderdaad anders zou
doen. Wij menen van wel. En juist de
bundel naar aanleiding waarvan we dit
schrijven, doet ons dat vermoeden.
Het heeft weinig zin de verzen uit deze
bundel uitvoerig te bespreken. Zij vormen een fase in het werk van de dichter,
van wie men zegt, dat hij steeds achter
het volgende vers aan jaagt. Maar we
zien hem hier toch los komen uit zijn
vroegere angst-obsessies. Het is alsof hij
een crisis doorstaan heeft, waarvan hij
langzaam geneest in de bekoorlijke omgeving van Hoonte. Er is belangstelling
voor leven en natuur om hem heen. Toch
is die omgeving vaak gezien als in een
droom, onwerkelijk. Zoals een reconvalescent, die voor het eerst na een lange
ziekte weer buiten komt, de dingen wel
herkent, maar hij is nog te zwak, te licht
van hoofd om er zich weer normaal vertrouwd mee te voelen: zo ziet de dichter
de natuur en zichzelf, als ware hij een
... .

buitenstaander. Soms zet hij alle problematiek op zij, als toch nutteloos, dan
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preken
zijn —
- P.M.
P.M.
preken concreet
concreet actueel zijn

Mgr. K.
Mgr.
K. CRUYSBERGHS.
CRUYSBERGHS. Maria's
Maria's
Vastenpreken in
in de
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de KaKaGlorie. Vastenpreken
pellekerk te Brussel
pellekerk
Brussel gehouden
gehouden in
in
1950.- — N.V.
Standaard1950.
N.V.
StandaardBoekhandel, Antwerpen,
Boekhandel,
Antwerpen, 1950,
1950,
62 pp.,
pp., Fr. 35.
35.
62
simpele boekje,
boekje, aldus
aldus 't
't Voor-Voor..,,Dit
Dit simpele
synthese
woord, wil
wil een pretentieloze synthese
woord,
en de
brengen
Maria's grootheid
grootheid en
brengen van Maria's
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Mariale devotie, met als grondslag
het goddelijk Moederschap". Schr.
waarschuwt terecht „tegen een te
grote complicatie of een te ver doorgedreven uitpluizing van begrippen
en titels". Met zijn bekende, innemende welsprekendheid, die nooit het
kontact met het werkelijk leven verliest, doet hij ons dieper doordringen
in de ontzaglijke grootheid van Gods
Moeder en wekt ons tevens onweerstaanbaar op om haar met een kinderlijk vertrouwen te vereren.
E. Druwé
Georg BICHLMAIR S.J., De man
Jesus. Nederlands: Gerhard Steffens. -- N. V. Uitgeversmij. Pax,
's Gravenhage, 1950, 272 pp.,
geb. f 5,90 en Fr. 92.
De schrijver van dit boek heeft gelijk : gedurende de laatste eeuwen
heeft de uitbeelding van Christus
nogal de invloed ondergaan van vrouwelijke zijde. De Heilig Hart-devotie
in haar huidige vorm, de instelling
van het Christus-Koningfeest werden
vooral gepropageerd door vrouwen.
Zo kreeg de gevoelstoon in de Christus-devotie een grote plaats en drong
hij door in kerkboeken, stichtelijke
lectuur en in de manier van preken.
Dit boek is daar een reactie op. Het
wil de Man Jesus laten zien. Schrijver zoekt daartoe in de H. Schrift
bijeen wat maar enigszins het typisch
mannelijke in Christus belicht, en
waar dit niet onmiddellijk duidelijk is,
interpreteert hij zelf in deze richting.
Daardoor krijgt zijn werk op vele
plaatsen iets overdrevens en subjectiefs. We zouden haast willen zeggen: de schrijver is niet „mannelijk"
genoeg in zijn bewerking, hij vervalt
in de fout, waaraan vele reacties
lijden, dat hij te veel wil bewijzen en
daardoor zijn betoog verzwakt. Misschien zou dit werk beter beperkt
zijn gebleven tot een vertolking van
de meer-duidelijke teksten, ook al zou
het dan „slechts" een artikel (maar
een zeer interessant artikel) zijn geweest. J. de Rooy S.J.
C. C. MARTINDALE S.J., The Faith
of the Roman Church.
Sheed
& Ward, Londen, 1950, X-134 pp.,
geb. Fr. 68.
Een heruitgave van het boekje dat
Shr. in 1927 liet verschijnen bij een
niet-katholiek uitgever, in een gods-
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dienstige reeks „The Faiths". Dit
verklaart de wijze van uiteenzetting:
niet eigenlijk apologetisch, doch positief en direct met dien verstande dat
wat niet-katholieke en onwetende
lezers in godsdienstig opzicht moet
treffen en vreemd voorkomen in ons
geloof, op een gepaste manier wordt
aangebracht en tevens onomwonden
uiteengezet. Aldus worden achtereenvolgens behandeld : de redelijke
grondslagen van het geloof, de openbaring, het katholieke dogma. Martindale geraakt nooit verstrikt in het
conventionele; eeuwige en oude waarheden krijgen telkens weer een nieuw
en persoonlijk accent bij hem. Wat hij
schrijft over het mirakel, de Paus en
zijn onfeilbaarheid b.v. is typisch in
dit opzicht. Hoewel oorspronkelijk
bedoeld voor niet-katholieken, juist
daarom wellicht, is dit werkje uiterst
geschikt om een nadenkend katholiek
het eigene en het diep-menselijke van
zijn geloof te doen ontdekken.
E. Vandenbussche
Cardinal GRIFFIN, Seek ye first ...
-Sheed & Ward, Londen, 1949,
X-262 pp., Fr. 108.
Onder de evangelische titel Zoek
eerst .... werden hier een vijftigtal
toespraken (of uittreksels van toespraken) van Kardinaal Griffin uit
de jaren 1944-1949 samengebracht.
Ze werden gerangschikt onder de rubrieken : Geloof, Moraal, Familieleven, Staat en burger, Internationale
betrekkingen, Menselijke arbeid, Opvoeding, Jeugd. Hieruit blijkt hoezeer
de Engelse katholieken onder de leiding van hun hierarchie - die thans
juist honderd jaar geleden weer opgericht werd - een aanzienlijke rol
zijn gaan spelen in het openbare leven van hun land.
Voor de Engelse katholieken zal
dit boek een gids blijven die hun de
weg wijst in hun concrete levensomstandigheden, waarop zijn inhoud
rechtstreeks betrekking heeft. Nietkatholieke gelovigen in Engeland
zullen onder de indruk komen v an de
vastheid, onbevangenheid en ruimheid van geest, waarmee de kardinaal leiding geeft in alle domeinen
van het leven. Zelf zullen wij wellicht het meest getroffen zijn door de
soberheid en evangelische toon van
deze toespraken, waarin de vroomheid en devotie overal aanwezig is,
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De opstellers van dit
De
dit jaarboek
jaarboek hebhebben door
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Dr M.
M. Smits
Dr
Smits v. W.
W.
.

Daniël A.
A. LORD
S.J., Geen
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LORD S.J.,
Geen deur
sen beiden.
sen
beiden. Micro-reeks: KerstKersten Nieuwjaarsnummer.
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Tielt, 1949,
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Fr. 5.
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mooier papier en fijner afgewerkt
dan de andere uit de reeks, pasklaar
in een omslag gestoken, zodat het
.als kerstwens aan vrienden en kennissen gestuurd kan worden. De
tekst is zo innig-vroom, zo menselijk
en zo poëtisch, , dat hij ook de moeilijksten zal bevredigen. Warm aanbevolen voor Kerst- en Nieuwjaarscorrespodentie, ter dankbare vervanging van het vele smakeloze, dat
rond die tijd ons l andje en de wereld
overstroomt. L. M.
Joseph WENNER. Kirchliche Eheprozesordnung; Instruktionen
nebst einschlAgigen Vorschriften
liber dat Verfahren in Ehenichtigkeits- und Inkonsummationseachen sowie bei Todesnachwies, Ehetrennung und Ehezulassung. — Ferdinand Schoningh, Paderborn, 1950, Zweite,
vermehrte Auflage. 288 pp., 5.20
en 6.80 D.M.
In dit werk zijn afgedrukt de Instructie van de Congregatie der Sacramenten voor de diocesane rechtbanken in zake processen over de
nietigheid van huwelijken (15 Augustus 1936) : de voorschriften dier
Congregatie voor het informatoir
proces in zake dispensatie in een matrimonium ratum non consummatum
(7 Mei 1923) ; een instructie van de
Congregatie voor de Oosterse Kerk
over hetzelfde proces; de instructie
van het Officie over het onderzoek in
geval van vermissing van een echtgenoot (13 Mei 1868) ; formaliteiten
bij scheiding van tafel en bed; de instructie van de Congregatie der Sacramenten over het onderzoek vóór
het huwelijk door de pastoor (29
Juni 1941) . Tenslotte een lijst van
beslissingen van het Officie, de Sacramentencongregatie en de Codexcommissie, en in een aanhang het
huwelijksrecht voor de Oosterse
Kerk. Het geheel is voorzien van
aantekeningen en registers, en een
literatuurlijst.
Het werk is speciaal nuttig voor
degenen, die rechtstreeks te maken
hebben met huwelijksprocessen.
Daarom zou de instructie over het
onderzoek vóór het huwelijk beter
vervangen kunnen worden door een
handleiding over de formaliteiten bij
het privilegium Paulinum te vervullen. P. H.
:

:

Jean PEYRADE, Guy de Larigaudie
ou l'aventure intérieure (Collection „Le Christ d ans ses témoins") . — Casterman, Doornik,
1948, 176 pp., Fr. 48.
Het derde boek over Larigaudie.
Het is rijker dan de voorgaande, omdat het ook zijn brieven benuttigt;
het is genuanceerder ook, en houdt
rekening met de bezwaren die tegen
het al te onbekookt dwepen met deze
voortrekkersfiguur geopperd werden.
Toch zal het niet beletten dat vele
jongeren in dit leven juist datgene
zullen blijven bewonderen, wat, o.i.
er de schaduwzijde van uitmaakt: die
onmacht om zich aan een vaste levenstaak te binden, welke Guy zelf
deed vrezen: „je deviendrais un mauvais exemple pour les garcons" (bl.
87) . Het is niet voldoende te zeggen
dat die karaktertrek juist Guy's
eigen roeping bepaalt; men moet nagaan of hij niet te wijten is a an gebrek aan zelftucht of aan de misvormende invloed van de jeugdbeweging.
Voor de huidige jeugd, die zo licht
eigen illusies voor Gods roepstem
neemt, is zulk een „onderscheiding
der geesten" van niet gering belang.
Niet voor te jonge lezers.
L. M.
Dr CH. DURY, Don Bosco, Zijn Leven, Zijn Opvoedingswerk, Zijn
Stichtingen. - Paul Brand, Bussum, 1949, 3de druk, 623 pp.,
f 9,90.
Dit bekende werk over deze iedere
opvoeder boeiende Heilige verschijnt
in derde druk. Hiermee is eigenlijk
reeds alles gezegd om dit belangrijke
boek aan te bevelen, Bijzondere aandacht mag worden gevraagd voor het
in Aanhangsel toegevoegde Tractaat
van de hand van Don Bosco, waarin
de Heilige uiteenzet wat hij verstaat
onder zijn Preventief Systeem; hierin zijn behartenswaardige aanwijzingen te vinden voor wie er aan twijfelen mocht of de moderne jeugd nog
te grijpen zou zijn, zelfs voor zuiver
geestelijke idealen. P. t. S.
Prof. Dr L. REYPENS S.J., Lichten Liefdebloemen uit Ruusbroec.
2e druk, (Bloemen van „Ons
geestelijk Erf") . — Lannoo,
Tielt, 1949, 94 pp.
Een boekje dat een ruime versprei-
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van de voor de heropbloei der theologie zo zegenrijke regering v an Paus
Leo XIII (1878-1903) . Zij wordt o.a.
gekenmerkt door het weer in eer herstellen van de grote Kerkleraar Sint
Thomas van Aquino, de ontwikkeling
van de Bijbelstudiën en v an de positieve (historische) theologie. Toch
doen zich reeds enkele symptomen
voor van de modernistische crisis,
die in het begin der XXe eeuw zal
uitbreken. Maar de grote anglikaan-

se bekeerling, J. H. Newman, bereidt
reeds met zijn geniale theorie over de
ontwikkeling van het dogma de oplossing ervan voor. - Zo ligt in deze
geschiedenis van de XIXe eeuw de
sleutel tot het inzicht in de theologische problematiek van onze tijd.
Al wie daarenboven vertrouwd wil
geraken met de hogere geestesstromingen in de vorige eeuw, zal in dit
standaardwerk een onmiskenbare
handleiding vinden. E. Druwé

WIJSBEGEERTE
C. FRANK S.J., Philosophia naturalis in usum scholarum. 2e uitg.
- Herder, Freiburg i. Br., 1949,
238 pp., geb. D.M. 8.40.
Dit handboek bevat twee delen,
een over de natuur van de materiële
dingen, en een over het ontstaan en
de evolutie van de wereld. Naast de
gewone noties uit de scholastiek en
ermee vermengd, gebruikt het veel
gegevens uit de moderne exacte wetenschappen; b.v. naast de doktrine
van het „quantum discretum" en het
„quantum continuum" wordt ook gehandeld over het „quantum" van de
infra-atomaire wereld; het hoofdstuk over de oorzakelijkheid geeft
ook gelegenheid om over de energie
te handelen.
Het eerste deel behandelt ook het
verschil tussen levende en levenloze
wezens, tussen dieren en de mens;
het behandelt ten slotte het probleem
van het hylemorphisme. De thesen
zijn hier suareziaans van inslag; ook
blijkt het hylemorphisme in de minerale wereld moeilijk bewijsbaar.
We moeten bekennen dat we de
methode van de schrijver, „methodus formationis progressivae hypothesium" moeilijk kunnen volgen, en
dat de vermenging v an exacte wetenschappen met wijsbegeerte zoals
ze hier voorkomt, eerder eclectisme
moet genoemd worden, dan synthese.
M. de Tollenaere
Dr R. FEYS, Logistiek, Geformaliseerde Logica. Philosophische Biblotheek, 1944, 340 pp.
Dr R. FEYS, De ontwikkeling van
het Logisch Denken. Philosophische Bibliotheek ,1949 220 pp.
Uitgeversmij. N.V. StandaardBoekhandel Antwerpen. Voor

Nederland: N.V. Dekker en Van
de Vegt, Nijmegen.
Beide werken ofschoon verschillend van opzet en inrichting vullen
elkander aan en vormen aldus een
eenheid. Dit was wellicht de reden
dat ze tegelijk ter recensie werden
aangeboden.
In het eerste boek, tot nu toe een
unicum in de logistische literatuur
geeft Prof. Feys tegelijk een
ding, die zich niet enkel beperkt tot
een min of meer oppervlakkige kennis van dit vak. en een volledig axiomatische afleiding der propositie- en
klassenlogica. Deze opzet bracht met
zich mede dat de inleiding ofschoon
op wezenlijke punten, met name wat
de formalisering der huidige logica
betreft, volledig zich tot de hoofdlijnen van de geleidelijke ontwikkeling
der logica moest beperken wilde de
omvang van het werk niet al te grote
afmetingen aannemen. Zo bleef een
meer uitgebreide behandeling van de
organische groei van het logisch denken gewenst. Deze taak vervult het
tweede boek op voorbeeldige wijze.
Schrijver volgt daarbij deze methode
dat eerst de verschillende logicastelsels vrij uitgebreid worden weergegeven, waarna het geschiedkundig
verloop er van wordt geschetst, om
tenslotte op hun merites, de vooruitgang die ze betekenen op de voorafgaande stelsels en de leemtes die ze
nog openlaten, de aandacht te vestigen. Aangezien het werk zich op de
eerste plaats richt tot belangstellenden in deze materie, philosophen zowel als mathematici, heeft deze methode haar onmiskenbare voordelen.
Zo worden dan in vijf hoofdstukken
behandeld: de klassieke logica, de
logicarekening, de geformaliseerde
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twee-waardige logica's, de niet-tweewaardige logica's en tenslotte de metalogische theorieën. De helderheid
en overzichtelijkheid die schrijvers
talrijke publicaties op dit gebied kenschetsen vindt men hier terug verbonden met de opmerkingswaardige
gave, gegevens die in logistische
handboeken dikwijls slechts impliciet
zijn neergelegd aan het volle daglicht
te halen en hun belang voor het
betrokken stelsel duidelijk te doen
uitkomen.
Wat de inhoud betreft beperken we
ons hier tot een enkele kanttekening. Het eerste hoofdstuk over de
klassieke logica en haar vormingsgeschiedenis is in vergelijking met
de volgende hoofdstukken betrekkelijk kort gehouden alhoewel het de
geschiedenis behelst van meer dan
twintig eeuwen, terwijl die der moderne stelsels slechts een enkele eeuw
vult. Feys is van oordeel dat de klassieke logica met haar eerste grondleggers Aristoteles en de Stoici met
een slag haar hoogtepunt heeft bereikt en dat daarna een schier volledige stilstand is ingetreden. Hij onderschrijft dan ook Kant's bekendeuitspraak daaromtrent, al is het met
een kleine wijziging. Volgens schrijver zoude zich dus een geschiedenis
van dit tijdvak moeten bepalen tot
een min of meer vervelende opsomming van geschriften die alle sterk
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op elkander gelijken. Wat de vier
laatste eeuwen betreft gaan we vrijwel volledig accoord met dit oordeel.
Of het ook voor de middeleeuwen
geldt menen wij te moeten betwijfelen. Feitelijk bestaat er weliswaar
nog geen geschiedenis van deze periode, echter niet omdat ze niet belangrijk zoude zijn, maar omdat tot
nog toe het nodige materiaal daarvoor ontbreekt. De vele handschriften
der middeleeuwse logici met name
die van de 14e en 15e eeuw sluimeren nog onuitgegeven in de bibliotheken. Het weinige echter wat enige
steekproeven daaromtrent hebben geopenbaard, we denken hier aan recente onderzoekingen van Salamucha, Bochenski, Boehner, Moody en
andere over het logisch oeuvre van
Ockham en zijn voorgangers, wettigt
het vermoeden dat we hier van een
nieuw hoogtepunt in de geschiedenis
van het logisch denken moeten spreken. De middeleeuwse logici - om
hier slechts enige resultaten te releveren, die in de volgende tijden wederom teloor gingen, hebben niet alleen de propositielogica herontdekt
en zeer aanmerkelijk uitgebouwd, ze
discussieerden reeds over een driewaardige logica en hun semantiek
was zo hoog ontwikkeld, dat wij zelfs
heden wellicht op sommige punten
hun niveau nog niet hebben bereikt.
Huffer

LETTER SUNDE
Land en Volk van Brabant. Ingeleid
door Antoon Coolen. - „Kosmos". Amsterdam-Antwerpen,
1950, 257 pp., Foto's van Martien Coppens f 12,50.
Met grote liefde en met vakkundige bekwaamheid heeft Antoon Coolen dit boek over Noord-Brabant samengesteld. Hij heeft een groot aantal schrijvers en dichters bereid gevonden om bijdragen over Brabant
hiervoor af te staan en een gelukkige
keuze foto's van Martien Coppens
door het boek verspreid. Zo is er een
goed en karakteristiek werk ontstaan
over Brabant met allereerst een voortreffelijke inleiding van Coolen zelf.
De foto's zowel als de artikelen en
gedichten bestrijken de gehele provincie van Oost tot West. Uri Nooteboom, Vincent Cleerdin, Dr P. C. de
Brouwer en Paul Vlemminx met nog
vele anderen zijn erin aanwezig met

proza of gedicht. Heel het boek handelt over Brabant en dit zonder chauvinisme of al te eng provincialisme.
Wie van Brabant houdt vindt hier
een kostbare verzameling van het
beste en mooiste dat Brabant te bieden heeft.
J. v. H.
A. MARJA, Binnendijks .... Buitendijks .... Essays, Kauserieën en
Kritische Notities. - Uitgeverij
F. G. Kroonder, Bussum, 1949,
188 pp., geb. f 6,50.
Een bonte verzameling opstellen,
vaak meer naar a an leiding van dan
over bepaalde boeken en schrijvers,
altijd sprankelend en geestig, vaak
verrassend door nieuwe inzichten.
Herhaaldelijk is men geneigd vraagen uitroeptekens langs de kant te
plaatsen, maar een uitroepteken kan
een tweevoudige betekenis hebben!
B. v. M.
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H. A. H•WELER, Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff
en personen uit haar kring. —
J. H. de Bussy, Amsterdam,
1949, 94 pp., f 2,90.
Voor degenen, die speciaal studie
maken van de beide ron;a.nschrijvende vriendinnen en haar tijd, bevat
dit boekje tal van nuttige bijzonderheden. B. v. M.
F. BORDEWIJK, Nachtelijk Paardegetrappel. — Nederlandse Uitgeversmij. Leiden, 1949, 126 pp.,
f 3.
De drie hier herdrukte vertellingen
zijn genomen uit de drie bundels
„Fantastische Vertellingen", die
reeds dertig jaar geleden verschenen.
Bordewijk schrijft met een harde
pen: scherp, koel, zakelijk. Maar zijn
verhalen zijn roman tisch, melodramatisch, onmogelijk. Hij heeft te veel
talent om niet te boeien maar te veel
routine om te ontroeren. IJsbloemen
kunnen heel fraai zijn maar een levende bloem is toch mooier.
B. v. M.
Frans van REYT, De boeg. — Universitas, Gent, 1949, 63 pp.
Deze verzenbundel bevat drie gedeelten: „De Ring" (over de begrenzing van het leven, en het hunkeren
naar wat achter de dood ligt), „De
Boeg" (over het worden van bestaan
en persoonlijkheid, met wil en geest),
„Nachtgesprek en andere gedichten"
(nog een bezinning over bestaan en
voorbijgaan) . De drie gedeelten sluiten goed samen: hoe wij, mensen, ons
bewegen en elkaar vinden in een
meestal verrassend mysterie.
Aan houdend peilt de dichter de
diepte van zijn wezen: naar de geheimen van dood en overgang, van
tijd en eeuwigheid, van scheiding en
vereniging, v an voorbijgaan en blijven, en telkens komt de overtuiging
naar voren : dat men zich zelf verliezen moet, om zich zelf te vinden.
Men moet de grens overschrijden, en
ingaan op het grote geheim.
Zijn dichtkunst heeft, ook in de
vorm, het sobere en besliste dat de
overtuiging kenmerkt. Vaak hard
nog en soms hortend, mist ze de
zelfzekere techniek; terwijl ook, voor
den inhoud, de steeds weerkerende
pardoks een nog bedriegelijk procédé

blijft. Doch dat zijn de onvermijdelijke gebreken van den jongen man, die
stellig dichterlijk weet te spreken. Is
het volgende versje in alle opzicht
niet typisch?
Soms ken ik U, en dan weer niet:
Gij laat mij eenzaam in mijn diepst
[verdriet.
Waar ik U zoek, vind ik mezelf:
in aarde, is het aarde die ik delf
Misschien is dit de zin v an ons
[bestaan,
dat elk den weg alléén moet gaan,
en dat Gij uwe hand slechts reikt
aan wie, ten drempel v an uw deur,
bezwijkt (blz. 35) .
Em. Janssen
.. .

Anthonie DONKER, De Blikse m
speelt om de Doringboom. — D.
A. Daamen, 's Gravenhage, 1949,
160 pp., geb. f 4,90.
Dit boekje bevat een a antal reisindrukken en beschouwingen naar
aanleiding van een bezoek aan Zuid
Afrika. Het is geen dagboek maar
een losse aaneenrijging van gedachten en indrukken. Alleen tegen het
einde komt er meer samenhang als
de schrijver spreekt over de gevaren,
die dit land bedreigen. Overigens
kennelijk een geschrift, dat in verloren ogenblikken is samengesteld.
B. v. M.
Paul de VREE, Tussen twijfel en
traan. Uitgeverij Van Maerlant,
Antwerpen, 1950, 34 pp.
Paul de Vree is de dichter, die,
van de jeugdige vitaliteit beroofd,
langzaam beproefd en rijper geworden, zich niet weet te vernieuwen.
Twijfelt hij ? Treurt hij ? Hij twijfelt
doch wil niet twijfelen; hij treurt
doch wil niet treuren; hij bevindt
zich „tussen twijfel en traan" : een
matte onzekerheid, weemoedig en
toch hopend, met een machteloos pogen en een doffe stem.
Altijd was De Vree de tengere, de
onzekere, de schuwe en toch eerzuchtige; nu verzinkt hij in de onzekerheid. Altijd hield hij van literatuur;
nog zoekt hij in haar zijn heil. Zijn
verzen getuigen van een zintuiglijke
verfijning, een bijna overdreven gevoeligheid, een jarenlang dichterlijk
zich bezinnen en vormen. Toch klinken ze niet door; het is als bleven ze
onvolgroeid, onvoltooid en haast hul-
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P. MAASEN, De Muze van het
Zwarte Goud. Uitgeverij „Veldeke", Maastricht, 1949, 148 pp.

Muus JACOBSE, Het Kind en andere
gedichten.
J. H. Kok N. V.,
Kampen, 1949, 52 pp., geb. f 3,90.

De Heer Maasen verzamelde uit
de Nederlandse en Zuidlimburgse
literatuur velerlei gedichten en prozastukken, die betrekking hebben op
de mijn en de mijnwerker. Zijn doel
is niet zuiver letterkundig. Hij wil
wel degelijk ook, en primair, de
zwarte mijnwerker schoonwassen van
onverdiende smetten. Voor zover dit
nodig mocht zijn, is deze kloeke bundel daartoe zeker in staat. Enkele
goedgekozen reproducties verluchten
de tekst. B. v. M.

Als deze verzen in breder kring
genoten kunnen worden dan die der
„moeilijke" dichters, betekent dit
niet, dat we hier met een soort goedkope populariteit te doen hebben.
Maar in deze poëzie treft ons een
warmte van gemoed, die we bij de
aestheten missen. Er komt hier een
hartelijk meeleven met anderen tot
uiting, dat we elders zelden of nooit
aantreffen. Daardoor zijn deze fraaie
verzen zo veel menselijker dan die
van vele al te centripetale dichters.
B. v. M.

Hendrik DE VRIES, Vers tegen Vers.
— D. A. Daamens' Uitgeversmij.
N. V. 's Gravenhage, 1949, 102
pp., geb. f 4,90.
Schr. stelt telkens naast elkaar
twee verzen, die een zelfde thema
behandelen. Al vergelijkend ontleedt
hij ze, waarbij het hem niet er om
te doen is uit te maken welk van de
twee het beste is. Zijn analyse werkt
zeer verhelderend, en hij leert ons
verzen te lezen met die overgave en
zorgvuldigheid, die ze verdienen. Zo'n
boekje zou in handen moeten komen
van vele jonge liefhebbers der poëzie.
Maar het is zo duur! B. v. M.
Paul LEENDERS, Vervroegde Schaduw. — „Ernest van Aelst",
Vroenhoven-Maastricht, 1949,
30 pp.
Misschien zou dit bundeltje het
veertig jaar geleden „gedaan" hebben. Nu blijven we onbewogen bij
deze ouderwets aandoende verzen,
die nauwelijks een spoor van echte
inspiratie tonen. B. v. M.
Bertus AAFJES, De lyrische schoolmeester. — J. M. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1949, 46 pp., geb.
f 3,90.
Een enkele maal horen we de stem
van de dichter Aafjes in deze verzen,
vooral in de kleine schetsjes van zijn
kinderen in de dierentuin. Maar overigens verraadt deze sierlijk uitgegeven bundel meer de schoolmeester,
die van opsommen en catalogiseren
houdt. Daarmee blijft deze poëzie beneden het peil v an Aafjes' talent.
B. v. M.

—

Bert VOETEN, De Ammonshoorn. —
De Bezige Bij, Amsterdam, 1949,
66 pp., geb. f 2,90.
Eenzaamheid, verlatenheid, weemoed, dat is de grondtoon v an deze
bundel. De al te weelderige beeldspraak maakt het de lezer moeilijk
tot de diepere zin der woorden door
te dringen. De dichter speelt met
zijn vergelijkingen en metaforen zonder zich er om te bekommeren dat
een te veel aan beeldspraak de gedachte niet tot uiting brengt maar
ze verbergt. En zo krijgt men het
gevoel, dat men een schelp aan het
oor houdend, bedriegelijk de zee
hoort ruisen. Is een ammonshoorn
zulk een schelp ? B. v. M.
Victor van VRIESLAND, Drievoudig
Verweer. — N. V. Em. Querido's
Uitgeversmij, Amsterdam, 1949,
230 pp., geb. f 8,50.
Drie bundels samen opnieuw uitgegeven. Drievoudig verweer tegen
an gst en weemoed, waarin een flauwe hoop doorschemert, dat Gods beloften waar zullen zijn. In de laatste
bundel schijnt de dichter meer los te
komen van zichzelf. De donkere nevel schijnt lichter te worden maar ze
trekt nog niet op. Deze bespiegelende verzen zoeken niet te bekoren
door uiterlijk schoon. Men kan ze
eerder notities noemen dan gezangen.
Alle pose en jacht op goedkoop succes ontbreekt hier. Van Vriesland behoort tot wat men tegenwoordig
noemt de „moeilijke" dichters. Dichters, die „wat vertolcks" behoeven,
zijn er steeds geweest. Toch zou men
wel eens wensen, dat zij wat meer
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literatuur. Dr M.
M. Draak
Draakverzorgde
verzorgde
de
de middeleeuwse
middeleeuwse tekst,
tekst, inleiding,
inleiding,
commentaar,
commentaar, uitvoerige
uitvoerige critische
critische
aantekeningen, en de
an
de herdichting
herdichting vvan
Bertus Aafjes vinden we telkens opBertusAafjvindwelksop
de rechtse
rechtse pagina,
pagina, tegenover
tegenover de
de oude
oude
tekst.
tekst. Het
Het is
is knap
knap werk
werk van
van BerBertus
tus Aafjes,
Aafjes, om
om tegelijk
tegelijk zo
zo vrij
vrij te
te
blijven
blijven tegenover
tegenover de
de oude
oude woorden
woorden
en zo
en
zo getrouw
getrouw tegenover
tegenover het
het ververhaal. Weinigen
hem dit nahaal.
Weinigen zouden
zouden hem
nadoen; zijn
doen;
zijn vrij
vrij vlotte moderne
moderne tekst
tekst
draagt er niet weinig
draagt
weinig toe
toe bij
bij om
om het
het
geheel waarachtig
geheel
waarachtig aantrekkelijk
aantrekkelijk te
te
maken.
Verder heeft
heeft M.
Verder
M. Draak
Draak het
het gelukgelukkig idee
kig
idee gehad
gehad een
een keuze
keuze te
te maken
maken
an de
uit het beste
uit
beste v
van
de twee
twee middelnemiddelnederlandse handschriften
handschriften waarin
waarin ons
derlandse
ons
dit oude
dit
oude verhaal is
is overgeleverd.
overgeleverd. En
En
tenslotte vernemen
vernemen wij,
wij, vrij
vrij uitvoerig
uitvoerig
zelfs, hoe het staat
zelfs,
staatmet
methet
hethonderdhonderdjarig onderzoek
omtrent de
de hele
jarig
onderzoek omtrent
hele
Brandaan-kwestie. Een wetenschapBr~daan-kwestie.
wetenschappelijk verantwoorde
verantwoorde vulgarisatie
vulgarisatie van
pellJk
debeste
beste
de
soort.soort. J. Noë
J. Noë

Prosa,
Paul CLAUDEL,
Ausgewahlte Pro8&,
Paul
CLAUDEL, Ausgewäh1te
eingeleitet
und eingeleitet
herausgegeben und
herausgegeben
von André
Ins Deutvon
Andre Blanchet.
Blanchet. Ins
Deutsche übertragen
iibertragen von
von Edwin
sc.he
Edwin MaMaria Landau.
Landau.- - Beniger-Verlag,
ria
Benziger-Verlag
ing.
pp., ing:
Einsiedeln, 1949,
1949, 384
Einsiedeln,
384 pp.,
geb. 22,70.
22, 70.
ZW. Fr. 18,
18, geb.
ZW.
Dit dikke
Dit
dikke boek
boek is de
de vertaling
vertaling
van Pages de prose,
van
prose, die
die André
André BlanBlanbij Gallimard
Gallimard deed
deed ver1944 bij
chet in 1944
chet
schijnen.Maar
Maarde
de Franse
Franse en
en Duitse
schijnen.
Duitse
titel zeggen
ti.tel
zeggen beide
beide veel
veel te
te weinig:
weinig:
hier staan
staan vele en
hier
en verscheidene
verscheidene propro-
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za-teksten
zo gekozen
gekozen en
engeordend,
geordend,
za-teksten zo
dat men
men zich
zich in
in Claudel's
Claudel's gedachten
gedachten
en denken
denken kan inleven
inleven —
- en
en de
de ververzameling daarom
daarom eerder
eerder een
een werkwerkzameling
instrument,
een studie
studie wordt.
wordt.
instrument, dan een
De
logische ordening
ordening houdt
houdt met
met
De logische
het chronologisch
chronologisch verloop
verloop zoveel
zoveel momogelijk
rekening. Waar
Waar groeide
groeide de
de
gelijk rekening.
dichter
waar bracht
bracht hem
hem het
het
dichter op,
op, en waar
leven?? Het
eerste hoofdstuk
hoofdstuk geeft
geeft
leven
Het eerste
antwoord:
de Franse
Franse
antwoord :het
het vangt
vangt met de
geboortestreek aan,
om ons
ons daarna,
daarna,
geboortestreek
aan, om
in
een panorama,
panorama, de
landen en
en
de vele landen
in een
steden
vertonen waar
waar de
de AmbasAmbassteden te vertonen
sadeur woonde.
woonde. -— Hoe wilde
wilde hij
hij die
die
sadeur
verscheidenheid
mensen en bebeverscheidenheidvan
van mensen
schavingen
zien, één
één met
met
schavingenooit
ooit één
één zien,
elkander,
met God
God en
en ininGod
God?
elkander, één
één met
?
Door
de dichtkunst,
dichtkunst, betoogt
betoogt het
het
Door de
tweede hoofdstuk.
tweede
hoofdstuk. -— Daarna
Daarna gaat
gaat
het over
over de
de dichtkunst,
dichtkunst, over
over de
de kunst
kunst
in het algemeen,
algemeen, in
in drie
drie hoofdstukken
hoofdstukken
verder: over
poëzie en de
de taal;
taal;
verder:
over de
de poëzie
over
verscheidene literatoren;
literatoren; over
over
over verscheidene
en kunstenaars.
kunstenaars. —
- En
En vanzelf
vanzelf
kunst en
komen we
bij de godsdienst
godsdienst uit,
uit, het
het
komen
we bij
an alles;
sluitstuk
de eenheid
eenheid vvan
alles;
sluitstuk en
en de
want
gehele Claudel
Claudel is,
op de
de alalwant de gehele
is, op
lereerste
plaats", een mens
mens die
die voor
voor
lereerste plaats",
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van God
God nederknielt".
nederknielt" .
Dit werk
werk is
is dan
dan geen
geenleesboek,
leesboek, wél
wél
Dit
een studieboek.
studieboek. Hoe kan
kan een
een modern
modern
mens de
de allerverscheidenste,
allerverscheidenste, de
de
mens
meest verscheurde
verscheurde wereld
en
meest
wereld één
één en
harmonisch zien en bewonderen? Hoe
Hoe
kan hij
hij ze één
één maken
maken met
met zichzelf
zichzelf en
en
met
God, in
in heelal
heelal en
enoneindigheid
oneindigheid
met God,
grenzeloos zich
verruimen en
zich
grenzeloos
zich verruimen
en zich
verdiepen? Hoe
Hoe kan
verdiepen?
kan hij
hij de
de eeuwigeeuwigheid
raken en zo
zo juist
juist zichzelf
zichzelf worworheid raken
den?? Bestaat
Bestaat daarvoor
daarvoor iets beters
beters
den
dan deze
deze uitgebreide
uitgebreide „Summa
"Summa ClauClauanssen
deliana"
?
Em. JJanssen
deliana"
? Em.
Em. van
vanHEMELDONCK,
HEMELDONCK, RegenRegenEm.
boog der
der Kempen.
Kempen. I:
Land en
en
boog
I: Land
Volk.
(Berk en
en Bremreeks,
Bremreeks, nr.
nr.
Volk. (Berk
11).
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1950,
1950, 100
100
11) . -— Lannoo,
pp.,
37 kunstfoto's,
kunstfoto's, per
per inschr.
inschr.
pp., 37
op de 3 dln
dln:: ing.
Fr. 88, geb. Fr.
Fr.
op
ing. Fr.
112;
afzonderlijk: ing.
98, geb.
geb.
112; afzonderlijk:
ing. 98,
Fr. 122.
122.
is het
het eerste
eerste deel
deel van
van een
eendriedrieDit is
ledig werk,
werk, waarvan
waarvan de
de andere
andere delen
delen
zullen heten
heten Volk
Volk aan
aán den
den arbeid
arbeid en
en
zullen
Glans
het verleden.
verleden. Om
Om de
de beurt
beurt
Glans van het
behandelt
land en het
het
behandelt de
de auteur
auteur het
het land
volk; hij
hij keuvelt, vloeiend,
vloeiend, rustig, gegemoedelijk, met
een ondertoon
ondertoon van
van
moedelijk,
met een
ontroering,
kennis die
die nernerontroering, een
een grote kennis
gens uitstalling
gens
uitstalling wordt,
wordt, af en
en toe
toe een
een

dichterlijke
bij deze
deze
dichterlijke opvlucht.
opvlucht.En
En bij
even
eenvoudige als
rijke tekst paspaseven eenvoudige
als rijke
sen
zo precies
precies de
de zeven
zeven en
en dertig
dertig
sen zo
kunstfoto's met
met de
de niet-te-verbeteren
niet-te-verbeteren
onderschriften,
teonderschriften,dat
dat oog
oog en
en geest tegelijk
doordringen in de
de weemoedige
weemoedige
gelijk doordringen
poëzie,
de taaie
taaie vroomheid
vroomheid vvan
poëzie, in
in de
an
het Kempische land
en volk.
volk.
and en
hetKmpiscl
Wordt
een tikje
tikje geïdealigeïdealiWordt alles
alles niet een
seerd?
Hemeldonck weet
zelf
seerd ? Van
Van Hemeldonck
weet zelf
wel dat
dat hij
hij het
het doet;
doet; maar
maar zulk
zulk een
een
wel
ideëele voorstelling
een diepere
diepere
ideëele
voorstelling geeft een
en meer
meer blijvende
blijvende werkelijkheid
werkelijkheid weer
weer
dan het
het ruwe
ruwe realisme.
realisme.
Em.
Em. Janssen
Alan PATON,
PATON, Tranen over
over JohannesJohannesburg. Uit
Uit het
het Engels
Engels vertaald
vertaald
burg.
door B.
door
B. Majorick.
Majorick. —
- Elsevier,
Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1949,
312
Brussel-Amsterdam,
1949, 312
pp., Fr.
Fr. 120.
120.
pp.,

Dit boek
boek doet
doet aan Hoe
Hoe groen
groen was
was
Dit
mijn
misschien nog méér
méér
mijn dal
dal denken;
denken; misschien
aan De druiven
druiven der
der gramschap.
gramschap. VerVerhaaltrant
en voorstelling
voorstelling zijn
zijn ververhaaltrant en
want; beide
beide boeken
boeken maken
maken diep
diep ininwant;
druk,
voert van
van
druk, doch
doch Patons
Patons boek
boek voert
de haat weg tot christendom en ver-dehatwgocrisndmevzoening.
De Europese
Europese industrie
industrie heeft,
heeft, in
in
De
Zuid-Afrika, alle kaders
kaders gebroken,
gebroken, de
de
Zuid-Afrika,
gehele
samenleving ontwricht.
ontwricht. VanVangehele samenleving
daar
ontreddering, zedenbederf,
zedenbederf, mismisdaar ontreddering,
daden, vrees
en haat!
haat! In
In dit
dit milieu
milieu
daden,
vrees en
ontmoeten
herkennen elkaar,
elkaar, ononontmoeten en herkennen
der
de meest
meest tragische
tragischeomstandigomstandigder de
heden,de protestantse Zoeloe-priester
Zoeloe-priester
heden,de
Stephen
de blanke
blanke boer
boer
Stephen Kumals
Kumals en
en de
James
Jarvis. in en
en door
door beiden
beiden ververJames Jarvis.
richt
de christelijke
christelijke geest
geest eenvoudig
eenvoudig
richt de
wonderen.
is zowel
zowel literair
literair als
als moreel
moreel en
en
Het is
christelijk
het op
op
christelijk hoogstaand
hoogstaand werk:
werk: het
eigen
ervaring steunend
steunend getuigenis,
getuigenis,
eigen ervaring
van
een oprecht,
oprecht, vroom
vroom en
en ontwikontwikvan een
keld man.
man. En hij
hij bevroedt
bevroedt de
de transtranskeld
formerende macht
het offer.
offer.
formerende
macht van
van het
Maar zijn
maakt hem,
hem,
zijn protestantisme maakt
ten overstaan
overstaan van
van techniek
techniek en
en voorvooruitgang, nogal
nogal pessimistisch.
pessimistisch.
Em. Janssen
Janssen
Em.
Guido GEZELLE,
GEZELLE, Dichtwerken
Dichtwerken 1-2.
1-2.
Guido
Derde
druk. -— StanDerde herziene
herziene druk.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
daard-Boekhandel,
Antwerpen,
z.j., XLIV-840
XLIV-840 en 950
950 pp.
pp. Fr.
!<'r. 250.
250.
Dit
is de
de derde
derde uitgave
uitgave van
van GeGeDit is
zelle's dichtwerken
dichtwerken in
in twee
tweebanden.
banden.
zelle's
met uituitHet loont de moeite uitgave met
gave
te vergelijken;
vergelijken; dan
dan ziet
ziet men
men
gave te
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hoe
accuraat Dr
Dr Baur,
Baur, die
die de
de bunbl!n- bundels
plaats hadden
hadden gevongevonhoe accuraat
bundels geen
geen plaats
dels verzorgt, zijn
deIs
zijn werk
werk wil
wil voltooien.
voltooien.
den. En tenslotte kwam
kwam het
het „verkla"verkladen.
De tweede
tweede druk
druk in
in de
de oorlogsjaoorI0gsjarend Glossarium"
Glossarium" (II,
(Il, blz.
blz.807-873)
807-873)
De
rend
ren,
een merkelijke
merkelijke vooruitgang
v00ruitgang
de volmaaktheid
volmaaktheid nabij.
nabij.
ren, was een
de
op
eerste, rond
rond 1933.
1933. Daarin
Daarin ververDeze derde
niet veel
veel
op de eerste,
Deze
derde druk verschilt niet
scheen (blz.
scheen
(blz. I-XXXIV)
I-XXXIV) de
deopmerkeopmerke- van
de tweede.
tweede. De
De enkele
enkele cliché's
cliché's
v an de
lijke
inleiding vvan
Baur, het
het magismagiswerden
papier is
is
lijke inleiding
an Baur,
werden weggelaten,
weggelaten, en
en het papier
overzicht van
van Gezelle's
Gezelle's leven
leven en
en beter.
Er zijn
zijn kleine
kleine aanvullingen
aanvullingen en
en
trale overzicht
beter. Er
geest; waarbij
waarbij de opgave
opgave van
van enkele
enkele verbeteringen;
glossarium werd
werd
verbeteringen; het glossarium
bronnen
Gezelle-studie, en
en 'n
'n
nog uitgebreid;
uitgebreid; geheel
geheel nieuw
nieuw zijn
zijn de
de
bronnen voor
voor de Gezelle-studie,
nog
verantwoording. DaarDaar"Dichterlijke
op Duikalmatekstkritische verantwoording.
„Dichterlijke spreuken op
stonden, bij
bij haast alle
alle zielgedichtzielgedicht807-825). .Laat
hierop
in stonden,
nak" (blz.
(blz. 807-825)
Laat nu hierop
jes, de
de namen
namen der
derbestemmelingen
bestemmelingen
de Gelegenheidsgedichten en het
het OorOorjes,
volledig
aangegeven. Daarin
Daarin vond
vond
spronkelijk
proza nog
nog volgen
volgen (twee
(twee
volledig aangegeven.
spronkelijk proza
men onder
onder alle
alle gedichten
gedichten een
een tentennieuwe delen,
250):: dan
dan
men
nieuwe
delen, samen
samen Fr. 250)
minste
hypothetisch jaartal.
jaartal. Daarin
Daarin
zullen
een Gezelle
GezelIe uitgave
uitgave bezitbezitminste hypothetisch
zullen we een
waren de
de Laatste
Laatste Verzen
Verzen aangevuld
aangevuld
ten, die
die de
degrote
groteJubileumuitgave
Jubileumuitgave
waren
ten,
met alle
alle stukken
stukken die
die vroeger
vroeger in
in de
aanvult
Em. JJanssen
met
a anvult en
en overtreft.
overtreft. Em.
an ssen
GESCHIEDENIS
GE SCHEE DEINS
Jan
ROMEIN, Het
Het onvoltooid
onvoltooid verleverlescheiding
mensen in klassen,
klassen, zulzulJ
an ROMEIN,
scheiding der mensen
den. Cultuurhistorische
den.
Cultuurhistorische studies.
studies.
len natuurlijk
natuurlijk vele
vele historici
historici verwerverwerlen
Querido,
Meulenhof,
Querido, Amsterdam;
Amsterdam; Meulenhof,
pen, al
pen,
al heeft
heeftdedeeconomisch-sociale
economisch-sociale
Brussel, 1948,
1948, 2.
341 pp.,
pp.,
Brussel,
2. Uitg. 341
factor
nog zo'n
zo'n enorm
enorm bel
belang
in
factor nog
an g in
geb.
6,25, Fr.
Fr. 86.
86.
geb. ff 6,25,
's mensen
mensen leven.
leven. Over
Over het
het grondprogrondprobleem
hoever geeft
geeft de
de gegebleem echter:
echter: in hoever
Onder
bundelt schiedschrijving
Onder deze
deze sprekende
sprekende titel bundelt
het verleden weer
de
Amsterdamse professor
professor vijftien
vijftien schiedschrijving het verleden weer
de Amsterdamse
„zoals het
het eenmaal
"zoals
eenmaal geweest
geweest is",
is", en
en
vroeger verschenen
verschenen bijdragen,
bijdragen, meestmeesthoever is
het
in hoever
is zij
zij relatief,
relatief, hier komt het
al
uitvoerige besprekingen
besprekingen van,
van, of
of
al uitvoerige
o.i.
de geschiedgeschiedo.i. op
op schakeringen aan: de
van
korte essays naar aaanleiding
an leiding v
an verwetenschap
meer historihistoriwetenschap legt steeds meer
schenen
historisch werken.
werken.
schenen historisch
sche
die alle
alle historici
historici vvan
sche feiten
feiten vast die
an
Het belangrijkst
belangrijkst lijken
lijken ons
ons de
de
Het
alle tijden aanvaarden; anderzijds isaletijdnvr;zs
korte
inleiding en
de twee
twee eerste
eerste
korte inleiding
en de
de
historiographie geen
geen opsomming
opsomming
de historiographie
hoofdstukken:
„De dialectiek
hoofdstukken: "De
dialectiek van
van van
feiten, maar
maar een
eenreconstructie
reconstructie
van feiten,
de vooruitgang"
vooruitgang" (pp.
(pp. 13-69)
13-69) en
en van personen, gebeurtenissen, culde
van personen, gebeurtenissen, cul"Kanttekeningen
bij Huizinga's
Huizinga's culcul„Kanttekeningen bij
tuurstromingen, tijdperken,
tijdperken, en
en hierin
hierin
tuurstromingen,
tuurhistorische
verkenningen" (pp.
(pp.
tuurhistorische verkenningen"
steekt er
ernoodzakelijk
noodzakelijk een
een persoonpersoon73-107).
zij, omdat
omdat
73-107) .Belangrijk
Belangrijk zijn
zijn zij,
lijk,
relatief element.
element.
lijk, dus relatief
Prof.
Prof. Romein
Romein hier
hier zijn
zijn omstreomstreDe
betreedt het
het domein
domein der
der
De auteur betreedt
den
van de
degeschiedschrijgeschiedschrijden opvatting van
geschiedphilosophie
waar
hijhij- - en
en
geschiedphilosophie
waar
ving
uiteenzet. Kort
Kort samengevat
samengevat wij
ving uiteenzet.
wij zeggen
zeggenhem
hemdit
ditgraag
graagna
na- komt zij
zij hierop
hierop neer
neer:: de historicus
historicus is
is
schrijft: „persoonlijk
weet ik geen
schrijft:
"persoonlijk weet
geen
als mens
mens betrokken
betrokken in
in zijn
zijn geschiedgeschiedboeiender
schouwspel
deze
worboeiender
schouwspel dan deze
worvorsing, hij
hij beschrijft het verleden
verleden in
in
vorsing,
steling
de mensheid
mensheid om
om het bebesteling van de
functie van het
het heden.
heden. Huizinga's
Huizinga's dedegrip van
van haar
haar verleden,
verleden, d.i.
d.i. diepst
diepst
grip
finitie
corrigerend schrijft
schrijft hij: „ge"gefinitie corrigerend
opgevat,
bestaan"
opgevat, om de
de zin
zin van
van haar bestaan"
schiedbeoefening
vorm, waarin
waarin
schiedbeoefening is
is de
de vorm,
(p. 7).
M. Dierickx
7) . M. Dierickx
een
cultuur haar
haar heden
heden tracht
tracht te
te
een cultuur
verstaan,
door zich
zich rekenschap
rekenschap te
te
verstaan, door
Louis LECONTE,
LECONTE, Less
Le';; legions
beIgeslegions belgesgeven v
van
het haar
haartoegankelijk
toegankelijk ververan het
parisiennes
et
autres
formations
parisiennes
autres
formations
leden"
(p. 84).
84). Na
Na dit
dit sterk
sterkbeklembeklemleden" (p.
France
de volontaires venues
venues de France
tonen van
het relatieve
relatieve in
in onze
onze kijk
kijk
tonen
van het
en 1830
1830 (Coll.
(Coll. d'Histoire militaire
op
en dit
dit het
het
op het
het verleden,
verleden,zegt
zegthij
hij- - en
BeIge). . - Editions
Editions l'Avenir,
l'Avenir,
Belge)
tweede
tweede element
elementin
in zijn
zijnopvatting
opvatting--::
Brussel, z.j.,
z.j., 1949,
1949, 183
183 pp.
pp.
"het
dialectisch materialisme
materialisme is
is een
een
„het dialectisch
sleutel op
op de schatkamer
schatkamer der
dergeschiegeschieJacquesNa de gedegen studie van Jacquesdenis"
(p. 25)
25)..
Leconte over
over de
de buitenlandse,
Robert Leconte
denis" (p.
De
marxistische visie
op het
het ververvooral Franse,
Franse, officieren
officieren in
het BelBelDe marxistische
visie op
vooral
in het
leden, het
het dialectisch
dialectisch materialisme,
materialisme,
gisch
1830 en de
de volgende
gisch leger van 1830
leden,
publiceert nu zijn
zijn vader, Louis
jaren, publiceert
dat
steunt op
op de
de these:
these: technische
technische
dat steunt
Leconte, een even degelijk
vooruitgang,
de antithese:
antithese: de
de
vooruitgang, en
en de
degelijk werk over
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de benden vrijwilligers die uit Frankrijk de Belgische Opstand kwamen
steunen. Hij komt tot hetzelfde besluit als zijn zoon: de actie v an de
Fransen was er op gericht om België
van Nederland los te maken en bij
Frankrijk in te lijven, een stelling
die meer en meer veld wint bij de
Belgische historici. Voor de militaire
geschiedenis van 1830-1831 brengt dit
boek tal van nieuwe gegevens.
M. Dierickx
Dr J. PRESSER, Amerika. Van kolonie tot wereldmacht. De geschiedenis van de Verenigde Staten. - Elsevier, A'dam-Brussel,
1949, XII-632 pp., geïll., Fr. 240.
Een meeslepend relaas van drie en
een halve eeuw Amerikaanse geschiedenis: een jachtige stijl, typische details en wondere anecdoten, realistisch en vaak rauw, folkloristisch en
vol humor, goedlachs, maar tevens
van een bittere ernst. De tragiek van
de negerslaven, het barbaarse lynchen, de uitmoording der Roodhuiden
met vuurwapens en nog meer met
„vuurwater", de ontzettende corruptie in de politiek, de klucht der presidentsverkiezingen, de grijnzende
armoede voor een groot deel der inwoners, het vlakke kultuurloze leven, de reusachtige veroveringen der
techniek in dit wonderland, dat alles
en nog veel meer komt als een lawine
op de lezer neer, zodat hij zich bijwijlen afvraagt of hij in een gekkenhuis
beland is. Maar dan zegt hem de
auteur doodeenvoudig, dat inderdaad
1 op de 20 Amerikanen in een gekkenhuis terecht komt.
Wie kalm en zakelijk in de ons vertrouwde klassieke vormen over de
verscheidene aspecten van de Amerikaanse beschaving wil nadenken, leze
„Amerika en Wij" van Bernard Vlekke, maar wie met de pionier de FarWest wil intrekken, wie de gruwelen
v an de Secessieoorlog wil meemaken,
wie het concrete, bevreemdende leven van de Amerikaan de eeuwen
door in zijn rauwe werkelijkheid wil
meeleven, neme dit boek ter hand. Al
kan hij de talrijke citaten niet alle
thuisbrengen en al hinderen hem de
Engelse woorden meer dan eens, gespannen en geboeid zal hij dit werk
in één trek doorlezen.
Kritiek is gemakkelijk. Over markante persoonlijkheden en uiterst be-

langrijke feiten haalt de auteur zo
tegenstrijdige beoordelingen aan, dat
alle zin voor ernst verzwindt. Slechts
F. D. Roosevelt, de schitterende prestaties van de U.S.A. in de laatste
wereldoorlog en de technische vooruitgang brengen de auteur in bewondering. Over het godsdienstige leven
worden enkele excentriciteiten aangehaald, als van de polygame Mormonen, terwijl de R.K. Kerk, die dan
toch in de U.S.A. 25 millioen leden
telt, het met minder dan een halve
bladzijde moet stellen. Tal van andere tekorten k an men aanwijzen.
Men kan het boek zelfs een satyre op
de Verenigde Staten noemen. Dit alles neemt niet weg, dat de auteur
met zijn zeer eigenaardige werk- en
schrijfwijze, diepten en achtergronden van het Amerikaans leven voor
ons openlegt, die voor een juist begrip van dit groot volk onontbeerlijk
zijn. M. Dierickx
L. G. J. VERBERNE, De Nederlandse arbeiders beweging in de
19e eeuw. - (Serie „Patria",)
v. Kampen, Amsterdam, 1950,
2e druk, 195 pp.
Het werd hoog tijd, dat deze parel
der Patria-serie opnieuw in de handel kwam. Men vindt hier „een aardige samenvatting van de voornaamste gegevens" (aldus n.a.v. de eerste
druk S. Mok, de Vakbeweging, blz.
137) , die over verschillende, soms te
uitvoerige, soms te summiere, soms
te tendentieuze publicaties zijn verspreid. De betrouwbare gegevens zijn
hier overzichtelijk geordend, boeiend
verhaald en met talrijke vaak zeer
vruchtbare pogingen om tot hun achtergrond door te dringen doorweven.
Redenen te over om de beperking tot
de 19e eeuw te betreuren, ook al
heeft de schr. zijn en ons blikveld
dan ook met het eerste decennium
van onze eeuw, met name met de beslissende gebeurtenissen v an 1903
verlengd. Een enkele maal doet de
beknoptheid wel eens afbreuk aan de
motivering ener bewering (bijv. blz.
29, 69, 90, 101) . Ook is de toon wel
eens wat te optimistisch, overleg en
overeenstemming ontvangen soms
meer klemtoon dan onenigheid en
strijd. Tenslotte komt het mij voor,
dat de schr. wat zuiniger met vreemde woorden had kunnen omspringen.
J. v. d. V.
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Mgr VAES,
VAES, Ons
land te
te Rome door
door
Mgr
On land
eeuwen heen.
heen. - Belgisch
Belgisch Nade eeuwen
Comité voor
voor het H. Jaar,
Jaar,
tionaal Comité
Brussel, 1950,
1950, 126
126 pp.,
pp., geïll.,
geïll., Fr.
Fr.
25.
Mgr Vaes,
Vaes, sinds
sinds tientallen
tientallen jaren
jaren
Mgr
vanSint-Juliaan-der-VlaminSint-Juliaan-der-Vlaminrector van
beschrijft met 'n grongrongen te Rome, beschrijft
historische kennis
kennis en met
met ontontdige historische
roerende piëteit
piëteit de geschiedenis
geschiedenis van
roerende
verscheidene nederzettingen
nederzettingen der
de verscheidene
Vlamingen en Belgen te
te Rome. Eerst
"St. Juliaen
Juliaen van
van VlaenVlaenen vooral „St.
dren" , de
de kerk en het
het hospitaal,
hospitaal, een
een
dren",
stichting van
van het
het graafschap Vlaanstichting
deren in de
de hoge Middeleeuwen
Middeleeuwen (pp.
11-68),
in het
het kort de kerk
11-68) , daarna in
van Santa
Santa Maria
Maria dell'
van
dell'Anima
Anima- - geDordrechtenaar --,, de
de
sticht door een Dordrechtenaar
Luikse Stichting
Stichting Lambert
Lambert Darchis,
Darchis,
Luikse
Santa Maria
Maria in Campo
Campo Santo
Santo nog
nog
Santa
steeds
het kerkhof der Belgen
Belgen te
te
steeds het
Rome, het
het Belgisch College
in 1844
College in
Rome,
opgericht, th
thans
verblijfplaats van
opgericht,
ans verblijfplaats
geestelijken die in
in Rome
Rome
de seculiere geestelijken
ten slotte de Academia
Academia
studeren, en ten
Belgica met
met haar verscheidene
verscheidene afdeR. Leys schreef als slot een
lingen. P. R.
korte biographie
biographie van
de fiamminfiamminvan de
Berchmans van Diest,
Diest,
ghetto S. Jan Berchmans
die drie
jaar te
te Rome leefde en er
drie jaar
als een
een heilige
heilige stierf.
stierf.
prettige, degelijke,
degelijke, rijk
rijk geïllugeilluDit prettige,
streerde
boekje, dat
dat verkocht
verkocht wordt
wordt
streerde boekje,
ten
bate van
van de
de "Stichting
„Stichting St. Juliten bate
aan-der-Vlamingen"
aan-der-Vlamingen" te Rome, bevelen wij
wij alle
alle Vlaamse
Vlaamse Rome-bedevaarders
aan.
ders ten zeerste aan.
M.
Dierickx
M. Dierickx

w.
SCHENK, Reginald
Reginald Pole.
Pole. CardiCardiW. SCHENK,

nal
of Engl
England.
Longmans,
nal of
and. -- Longmans,
Green
Co. London,
London, 1950,
1950, 176
176
Green and Co.
pp.,
sh.
pp., 15 sh.
Een bewogen periode
periode als die
die van de
de
eerste helft der
der zestiende
zestiende eeuw
eeuw te
te rereconstrueren
geest,
construeren naar
naar 'haar
haar juiste geest,
vereist,
de verleiding
verleiding om
om situasituavereist, waar de
ties en
en personen
personen te
te interpreteren
interpreteren vanvanuit
het heden
heden of
of vanuit
vanuit eigen
eigen overoveruit het
tuiging zo groot
groot is,
is, in
in de
de schrijver
schrijver ininnerlijke
en
nerlijke rust,
rust, klaarheid
klaarheid van
van visie
visie en
royale
eerlijkheid. Deze
studie van
van
royale eerlijkheid.
Deze studie
Pole,
zoon van
van een
eenzalig-verklaarde
zalig-verklaarde
Pole, zoon
moeder,
Hendrik de
de achtachtmoeder, neef
neef van
van Hendrik
ste, kardinaal
kardinaal uiteindelijk
uiteindelijk ook
ook priespriester en kort
kort daarop
daarop aartsbisschop
aartsbisschop van
van
Canterbury
Maria, is
is
Canterbury onder
onder Koningin
Koningin Maria,
geheel doordrenkt van dergelijke
dergelijke rusrustige en
en sobere
sobere objectiviteit.
objectiviteit. Nergens
Nergens
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laat
laat de
de schrijver
schrijver - - die
die helaas
helaas nog
nog
voor
voor het
het verschijnen
verschijnen van
van dit
dit boek
boek
stierf
stierf -- zich
zichverleiden
verleiden om
om te
te ooroordelen of te
te veroordelen
veroordelen tenzij
tenzij na
na een
een
delen
scrupuleus
scrupuleus eerlijke
eerlijke weergave van
van het
het
materiaal. De
Debescheidenbescheidenaanwezige materiaal.
heid die zowel
zowel bij
bij bij
bij het tekenen
tekenen van
van
de hoofdfiguur,
hoofdfiguur, als ook
ook in
in de
de compocompoen dictie
dictie van
van deze
deze studie
studie voortvoortsitie en
durend
naar voren
durend naar
voren treedt,
treedt, doet
doet welweldadig
dadig aan,
aan, temeer
temeer daar
daar men
men sponspontaan aanvoelt
aanvoelt hoe
hoe gemakkelijk
gemakkelijk het
het
taan
ware geweest
geweest sensationeel
sensationeel te
teworden
worden
waar
waar toestanden
toestanden aan
aan het
hetpauselijk
pauselijk
hof worden
worden beschreven,
beschreven, fel of
of verontverontwaardigd
waardigd waar
waar de
de vervolging
vervolging onder
onder
Koningin
Maria ter sprake
Koningin Maria
sprake komt.
komt. Zo
Zo
dit boek,
boek, God
God zij
zij dank,
dank, niet
niet wat
wat
is dit
men
maar het is
men noemt
noemt „populair",
"populair", maar
is
buitenmate
leesbaar. W.
buitenmate leesbaar.
W.Peters
Peters
M.
M. BRANTS,
BRANTS, Beknopte
Beknopte cultuurgecultnurgeIschiedenis
van het
het Vlaamse volk.
Ischiedenis van
volk.
Manteau, Brussel,
Brussel, 1948,
1948, 526
526
- Manteau,
pp., geïllustreerd,
geïllustreerd, geb. Fr.
Fr. 150
150
pp.,
Na zijn
zijn „Schets
"Schets van
van een
een voorgevoorgeschiedenis
kultuur in
in VlaandeVlaandeschiedenis der
der kultuur
ren"
(Manteau, Brussel,
Brussel, 1943,
1943, 111
111
ren" (Manteau,
pp.. ) publiceert
publiceert de
de bekende
bekende historihistoripp..)
cus M.
cus
M. Brants
Brants nu
nu een
eenkultuurgekuItuurgeschiedenis van
van het Vlaamse
schiedenis
Vlaamse volk
volk van
van
af de
de Vroege
Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen tot op
op
onze
onze dagen.
dagen. Het
Het merkwaardige
merkwaardige van
van
het boek
boek bestaat
bestaat hierin,
hierin, dat
dat de
de auauteur, na
na een
teur,
een korte
korte schets
schets van
van het
het
historisch
nodige nanahistorisch kader
kader met
met de nodige
men en feiten,
men
feiten, ons
ons inleidt
inleidt in
in het
het conconcrete,
dagelijkse leven
van de
de VlaVlacrete, dagelijkse
leven van
ming de eeuwen
van de geesteming
eeuwen door,
door, van
geestelijke
en de
de ridder,
ridder, de burger
burger en
en de
de
lijke en
boer,
samenleving; hij
hij
boer, de
de vrouw in de samenleving;
heeft het
heeft
het over
over rechtspraak
rechtspraak en
en godsgodsdienstige
praktijken, over
mode en
en
dienstige praktijken,
over mode
leprozerieën, over
over Mariacultus
leprozerieën,
Mariacultus en
en
marktvrede,
over vrouwenminne
vrouwenminne en
en
marktvrede, over
vrouwendienst.
op een
een
vrouwendienst.En
Endit
dit alles
alles op
boeiende, meeslepende
boeiende,
meeslepende manier.
manier. Dit
Dit
boek
een geschiedenis
geschiedenis van
van
boek is dus niet een
de
kultuurstromingen in Vlaams-BelVlaams-Belde kultuurstromingen
gië
en omliggende
omliggende gewesten
gewesten de
de
gië en
eeuwen door,
eeuwen
door, maar
maar een
een interessant
interessant
verhaal
van het
hetmaatschappelijk,
maatschappelijk,
verhaal van
godsdienstig en
en zedelijk
godsdienstig
zedelijk leven,
leven, conconcreet
Het geheel
geheel getuigt
getuigt van
van
creet gezien
gezien Het
een diep-christelijke
diep-christelijke geest.
geest.
Onder
fouten die
die ons
ons opvielen
opvielen
Onder de
de fouten
noteren
Unie vvan
noteren wij
wij enkel,
enkel, dat
dat de
de Unie
an
an. 1579
Atrecht op 6 Jan.
1579 gesloten werd
werdAtrechop6J
en
niet op
op 17
17 Mei
Mei 1579
1579 (p.
(p. 310)
310) en
en
en niet
dus kwam
kwam voor
voor de
de Unie
Unie v
dus
van
Utrecht
an Utrecht
op 23
op
23 Jan.
Jan. 1579
1579 en
en niet
niet op
op 28
28 Jan.
Jan.
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1579 (p,
(p. 311)
311).. Van
Van Espen
Espen was
was de
de
1579
vader van
van het
het Febronianisme
Febronianisme en
en alalvader
lerminst een
een Jezuïet
Jezuïet (p.
(p. 431)
431).. De
De bibilerminst
bliographie is zeer
zeer onvolledig.
onvolledig. SpengSpengbliographie
Ier had
had best
best kunnen
kunnen weggelaten
weggelaten worworler
den, en
en waarom
waarom Dawson
Dawson en
enSchnueSchnueden,
rer in
in Franse
Franse vertaling
vertaling worden
worden gegerer
citeerd, ontgaat
ontgaat ons.
ons.
citeerd,
Dierickx
M. Dierickx
M.
J. BUNTINX,
BUNTINX, De
De Audientle
Audientie van
van
Dr J.
graven van
van Vlaanderen.
Vlaanderen. StuStude graven
die over
over het
hetcentraal
centraalgrafelijk
grafelijk
die
gerecht (c.
(c. 1330
1330 - c.c. 1409)
1409) (Ver(Vergerecht
handelingen vvan
deKoninklijke
Koninklijke
an de
handelingen
Vlaamse Academie
Academie voor
voor Wet.,
Wet.,
Vlaamse
Lett. en
en Sch.
Sch. Kunsten
Kunsten van
van BelBelLett.
Klasse der
der Letteren,
Letteren, Jrg.
Jrg. XI,
XI,
gië. Klasse
10).. —
- Paleis
Paleis der
der Academiën,
Academiën,
Nr 10)
,Brussel, 1949,
1949, 458
458 pp.
pp.
Brussel,
De staatsinstellingen
staatsinstellingen vvan
het
an het
De
graafschap Vlaanderen
Vlaanderen in
de XIVe
XIVe
graafschap
in de
eeuw zijn
zijn nog
nog zeer
zeer weinig
weiniggekend.
gekend.
eeuw
Met een
een bewonderenswaardige
bewonderenswaardige ijver
ijver
Met
de auteur
auteur zich
zich aan
aan het
het bestubestuheeft de
deren gezet van talloze
talloze onuitgegeven
onuitgegeven
deren
dokumenten in
de archieven
archieven van
van
dokumenten
in de
Gent,
Brussel en
en Rijsel.
Rijsel. AchtereenAchtereenGent, Brussel
behandelt hij
hij het ontstaan
ontstaan en
en
volgens behandelt
de ontwikIeling,
ontwiklreling, de
de inrichting
inrichting en sasade
menstelling,
bevoegdheid en
ten
menstelling, de
de bevoegdheid
en ten
slotte de
de scheidsrechterlijke
scheidsrechterlijke tussentussenkomst van de
de audiëntie
audiëntie (pp.
(pp. 21-286)
21-286)
komst
proceduur en het recht
recht laat
laathij
hij
-— de proceduur
buiten
beschouwing . Daarop
Daarop volvolbuiten beschouwing
—.
gen
de bijlagen
bijlagen (pp.
(pp. 288-424)
288-424) en
tot
gen de
en tot
in
de detailpunten
detailpunten afdalend
afdalend register
register
in de
van personenpersonen- en
en plaatsnamen
plaatsnamen (pp.
(pp.
425-454).
425-454) .
Al het nieuwe
nieuwe van
van deze
deze merkwaarmerkwaardige
en vlot
vlotgeschreven
geschreven dissertatie
dissertatie
dige en
kunnen
wij niet
niet aangeven
aangeven:: wij
wij bepabepakunnen wij
len ons tot
tot de
dehoofdlijnen.
hoofdlijnen. Omstreeks
Omstreeks
1330
begon de
de grafelijke
grafelijke raad
raad spespe1330 begon
ciale
zittingen te
houden om
om gegeciale zittingen
te houden
rechtszaken
behandelen.
sesDie sesrechtszaken te
te beh
andelen. Die
sies noemde
noemde men
men audienties.
audienties. Ook
Ook de
de
raad
zodanig op
op het ogenblik
ogenblik dat
dat
raad als zodanig
hij
hield, heette
heette audientie.
audientie.
hij die
die sessies hield,
Bijgevolg
de audientie
audientie nooit
nooit een
een
Bijgevolg is
is de
eigen
ook niet
niet
eigen instelling
instelling geweest
geweest of
of ook
een
sectie van
van de
de grafelijke
grafelijke raad,
raad,
een sectie
zoals
meestal werd
werd beweerd.
beweerd.
zoals vroeger meestal
De
ambtenaren kwamen vooral uit de
de
De ambtenaren
kleine
adel en
en het
het stedelijk
stedelijk patricipatricikleine adel
aat,
maar ook
ook enkele
enkele legisten
legisten zetelzetelaat, maar
den
Raad. Aanvankelijk
Aanvankelijk had de
de
den in de Raad.
audientie
alleen rechtsbevoegdheid
rechtsbevoegdheid
audientie alleen
over
de grafelijke
grafelijke of
ofvoorbehouden
voorbehouden
over de
gevallen;
langzamerhand trad
zij
gevallen; langzamerhand
trad zij
echter
op als
als scheidsrechter
scheidsrechter tussen
tussen
echter op

de
de steden
steden en
en de
de heren,
heren, en
en tussen
tussen de
de
steden
steden onderling,
onderling, en werd
werd zelfs
zelfs in
in bebean
paalde
een soort
paalde gevallen
gevallen een
soort Hof
Hof vvan
Cassatie. Daar de audientie uitCastie.Drdunt
Vlaamse
Vlaamse raadsheren
raadsheren bestond
bestond en
en zich
zich
uitstekend
uitstekend aan
aan de
de Vlaamse
Vlaamse „costuy"costuymen"
men" aanpaste was
was zij
zij zeer
zeerpopulair.
populair.
Ofschoon
de graaf haar
Ofschoon de
haar in
in 1409
1409 ononder
der die
die naam
naam liet
liet vallen,
vallen, bleef
bleef zij
zij
practisch
tot aan
practisch tot
aan het
het einde
einde van
van het
het
„Ancien
"Ancien Regime"
Regime" voortbestaan.
voortbestaan.
De
De historici
historici zullen
zullen deze
deze gedegen
gedegen
monographie
als een flinke
monographie als
flinke aanwinst
aanwinst
voor
voor de
de kennis
kennis van
van de
de centrale
centrale ininVlaanderen begroeten.
begroeten.
stellingen vvan
an Vlaanderen
M.
M. Dierickx
Dierickx
L.
L. VERNIERS,
VERNIERS, P. BONENFANT
BONENFANT en
en
P. BAEKENS,
BAEKENS, Geschiedenis
Geschiedenis van
van
België in het
het kader
kader van
van de
de algealgemene
mene geschiedenis.
geschiedeni'S. Deel
Deel 2:
2: Van
Van
het einde
einde der XIVe
XIVe eeuw tot
tot heheden.
den. —
- De
De Boeck,
Boeck, Brussel,
Brussel, 1950,
1950,
286
Fr. 85.
85.
286 pp.,
pp., geïll., Fr.
Dit
Dit handboek
handboek bestemd
bestemd voor
voor de
de
Vijfde-Tweede
Middelbaar in
in België
Vijfde-Tweede Middelbaar
België
is een
een bijna
bijna letterlijke
letterlijke vertaling
vertaling van
van
de
de Franse
Franse „Histoire
"Histoire de
deBelgique"
Belgique"
van de twee
twee eerste
eerste auteurs.
auteurs. Alleen
Alleen de
de
97 aanvullende
97
aanvullende lezingen,
lezingen, waarv
waarvan
an
sommige stotend zijn voor een ka-somigetndzjvrkatholieke
tholieke Vlaming,
Vlaming, werden
werden weggelaweggelaten.
ten. De
De auteurs
auteurs geven
geven een
eentamelijk
tamelijk
juist
juist en
en objectief
objectief overzicht
overzicht van
van de
de
nationale geschiedenis
geschiedenisen
en van
van de
nationale
de
grote feiten
grote
feiten en
en stromingen
stromingen der
der wewereldgeschiedenis en
en schenken
schenken aan
aan de
reldgeschiedenis
de
hedendaagse geschiedenis
geschiedenis tot
tot 1950
hedendaagse
1950
toe,
het leeuwena
leeuwenaandeel.
toe, het
andeel.
Onvoorwaardelijkaf
af te
te keuren valt
Onvoorwaardelijk
valt
dat ze
dat
ze zoveel
zoveel plaats
plaats inruimen
inruimen voor
voor
de actie der
de
der politieke
politieke partijen
partijen in
in BelBelgië, waarbij
gië,
waarbij de
de sympathieën
sympathieën sterk
sterk
links georiënteerd
georiënteerd zijn
zijn:: kinderen
kinderen van
van
14, 15
15 jaar kan men
14,
men niet ver
ver genoeg
genoeg
van de
van
de politiek
politiekverwijderd
verwijderd houden.
houden.
Wat over
Wat
over de
de Kerk
Kerk en
en de
de godsdienst
godsdienst
wordt gezegd
gezegd is
is zeer
an
wordt
zeer weinig
weinig en
en ddan
nog uiterst simplistisch en soms ver- noguitersmplchnoverkeerd. De
De decreten
keerd.
decreten van het
het Concilie
Concilie
van Trente
Trente vatten
vatten de
de auteurs
auteurs aldus
aldus
samen: de
de Paus
samen:
Paus isis het
hetopperhoofd
opperhoofd
der Kerk,
Kerk, het
het Latijn
blijft de
de taal der
der
Latijn blijft
der
liturgie, de
de priesters
zullen in
in semiliturgie,
priesters zullen
seminaries worden
naries
worden opgeleid
opgeleid en
en moeten
moeten
ongehuwd blijven
blijven (p.
(p. 51):
51) : het
het is nogongehuwd
al verbijsterend!
Tot tweemaal
al
verbijsterend! Tot
tweemaal toe
toe
lezen wij
wij dat
dat in
lezen
in de
de XVIe
XVle en
en XVIIe
XVlle
eeuw de
de Jezuïeten in hun
eeuw
hun colleges „de
"de
zonen der
der edellieden
edellieden en der
zonen
der rijke
rijke burburgerij" vormden
vormden (pp.
(pp. 52
52 en 60)
gerij"
60),, alsof
alsof
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kosteloos onderricht
onderricht ook
ook niet
niet de
de
hun kosteloos
lagere standen
standen ten
ten goede
goede kwam.
kwam. De
De
lagere
1879-1884 wordt ververschoolstrijd van 1879-1884
keerd voorgesteld.
voorgesteld. Het isisjammer,
jammer,
keerd
de auteurs
auteurs de
deonpartijdigheid
onpartijdigheid van
van
dat de
I. Deel
Deelniet
niethebben
hebbengehandhaafd.
gehandhaafd.
het I.
M. Dierickx
Dierickx
M.
CLAEYS BOUAERT,
BOUAERT, Le diocèse
diocèse
F. CLAEYS
Gand pendant la
la première
première ocoede Gand
cupation· allemande.
allemande. 1914-1918.
1914-1918.
cupation
L'Edition Universelle,
Universelle, Brus- L'Edition
Scaldis, Wetteren,
Wetteren,
sel; Edition Scaldis,
'1949,
pp.
1949, 251 pp.
--

Steunend vooral
verslagen die
die
Steunend
vooral op verslagen
1919 door
door alle
alle pastoors
pastoors en
en klooskloosin 1919
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teroversten
werden
opgesteld,
teroversten
werden
opgesteld,
schetst de
de geleerde
geleerdevicaris-generaal
vicaris-generaal
de toestand van het
het bisdom
bisdom Gent
Gent (dat
(dat
samenvalt
samenvalt met
met de
de provincie
provincie OostOostVlaanderen)
gedurende de
de eerste
Vlaanderen) gedurende
eerste
wereldoorlog:
wereldoorlog: de
de invasie,
invasie, de
de betrekbetrekkingen
kingen van
van de
de bisschop
bisschop met
met de
de bebede belemmeringen
belemmeringen van de
de kakazetter, de
tholieke
tholieke eredienst,
eredienst, het
het ingrijpen
ingrijpen in
in
het onderwijs,
onderwijs, de
de gedwongen
gedwongen tewerktewerkstelling
stelling en
en de
de deportatie
deportatie van
van vele
vele
duizenden Oost-Vlamingen,
Oost-Vlamingen, en
ten
duizenden
en ten
slotte
slotte de
de aftocht
aftocht der
der Duitsers.
Duitsers. Een
Een
boek
boek dat
dat dertig
dertig jaar
jaar geleden
geleden een
een
groot
groot succes
succes zou
zou hebben
hebben gehad,
gehad, en
en
dat
dat nu
nu een
een wondere
wondere indruk
indruk op
op de
de
lezer maakt.
M. Dierickx
lezer
maakt. M. Dierickx

ROMANS
ROMANS EN VERTELLINGEN
VERTELLINGEN

:J.
L. EGGERMONT:
EGGERMONT: Een rijke
rijke HoriHoriJ. L.
zon wenkte.
wenkte. —
- Thijmfonds,
Thijmfonds, Den
Den
zon
Haag, 1950,
1950, 264
264 pp.,
pp., ff 5,25.
Haag,
verhaal van
van een
een daglonersmeisdaglonersmeisDit verhaal
dat na
na het
hetsterven
stervender
derboerin
boerin de
de
je dat
leiding der
der huishouding
huishouding in
in handen
handen
leiding
krijgt, de
de jonge
jonge boer
boer weet te
te veroveverovekrijgt,
ren en
en „bazin"
"bazin" wordt,
wordt, isis psycholopsycholoren
gisch te
te onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk om sterk te
te
bekoren. Het
een maar
maar matige
matige boeboebekoren.
Het is een
renroman, te
en te
te ononrenroman,
te effen
effen en
en vlak en
waarschijnlijk.
J. v.H.
H.
waarschijnlijk.
J. v.
Virgil GHEORGHIU,
GHEORGHIU, Het 25ste
25ste uur.
uur.
Neder!.
van Oldenburg-Ermcke.
Oldenburg-Ermcke.
Nederl. van
-— Pax,
Pax, 's'sGravenhage,
Gravenhage, 1950,
1950, 426
426
.
pp., ff 8,75.
Virgil
Gheorghiu is een
een Roemeens
Roemeens
Virgil Gheorghiu
schrijver
boek lanceerde
lanceerde als
aIs
schrijver die
die dit boek
een verschrikkelijke
verschrikkelijke aanklacht
aanklacht tegen
tegen
de
W'esterse cultuur,
cultuur, een
een cultuur,
cultuur, die
die
de Westerse
volgens
hem alles
allesgemechaniseerd
gemechaniseerd
volgens hem
heeft
en de
de mens
mens behandelt
behandelt als
als en
en
heeft en
maakt
een machine.
machine. Met
Met literaliteramaakt tot een
tuur
kunst heeft dit
dit boek
boek niets
niets te
te
tuur of kunst
maken.
als zodanig
zodanig ter
ter hand
hand
maken. Wie
Wie het als
neemt,
komt bedrogen
bedrogen uit.
mens
neemt, komt
uit. De mens
is volgens
volgens Gheorghiu
Gheorghiu in een
een zodanig
zodanig
stadium
ellende en
en ontmenseling
ontmenseling
stadium van ellende
gekomen
literatuur niet
niet
gekomen dat
dat kunst
kunst of literatuur
meer
zake doen;
doen; het
om de
de
meer ter
ter zake
het gaat om
allereerste
elementairste mensenmensenallereerste en elementairste
waarde.
een rauw
rauw
waarde. Het
Het 25ste
25ste uur
uur is een
en
verschrikkelijk boek
menigen verschrikkelijk
boek dat menigeen
afschrikken. Als elke felle en
en
een zal afschrikken.
hartstochtelijke
boek
hartstochtelijke aanklacht is het boek
eenzijdig
zou de
de
eenzijdig en
en verblind,
verblind, ook
ook al
al zou
behandeling
hij bebebehandeling der
der Roemenen die hij
schrijft
historisch zijn.
zijn. Het
Het
schrijft volstrekt
volstrekt historisch
25ste
het uur
uur na
na het
het laatste,
laatste,
25ste uur
uur is
is het

waarin er nog
nog redding
redding mogelijk
mogelijk was.
was.
waarin
Nu is er
er geen
geen redding
redding meer.
meer. Alles
Alles in
in
het boek
boek is
is rauw,
rauw, luguber,
luguber, uitzichtuitzichtloos. Het is te
te hopen
hopen dat
dat de
de uitgever
uitgever
loos.
er geen
geen sensatiegeval
sensatiegeval van
van maakt
maakt zozoals
als het
het met
met zulke
zulke boeken
boeken licht
licht gegebeurt.
In bepaalde
beurt. In
bepaalde kringen
kringen zal
zal het
het
boek goeds uitwerken, vooral ter ververzachting
van het
het lot
lotder
derOostelijke
Oostelijke
zachting van
D.P.'s,
maar, ondanks
ondanks de
de verklarinverklarinD.P.'s, maar,
gen
van Gabriël
Gabriël Marcel
Marcel en
Dr H.
H.
gen van
en Dr
an
Brugmans,
Brugmans, acht ik het geen
geen boek
boek vvan
diepere of blijvende waarde.
dieprofbljvnwade.
J.
J. v.
v. H.
H.
Amoene van HAERSOLTE,
Amoene
HAERSOLTE, De KaKomeet en het
meet
het Harlekijntje.
Harlekijntje. --- G.
G.
A. Van
Van Oorschot,
Oorschot, Amsterdam,
Amsterdam,
A.
2,90, geb.
1949,
pp., ing.
ing. ff 2,90,
geb.
1949, 137
137 pp.,
ff 3,90.
3,90. .
De komeet
De
komeet voorspelt
voorspelt en brengt
brengt in
in
het oude
oude Overijssel
Overijssel pest
pest en
en ellende,
ellende,
waar de
waar
de oude
oude Heer
Heer van
van de
de WirneWirneburcht woont
woont met
met zijn
zijn al
al te
burcht
te jonge
jonge
vrouw. Hun
vrouw.
Hun huwelijk
huwelijk blijft
blijft kinderkinderloos. In
loos.
In deze
deze omstandigheden
omstandigheden komt
komt
„Zijne Genade"
Genade"tot
tot een
een soort
"Zijne
soort waanwaanzin, die enerzijds een verklaring
zin,
verklaring vindt
vindt
in
het Saksisch
Saksisch vermogen
vermogen van
van het
het
in het
tweede gezicht,
tweede
gezicht, anderzijds
anderzijds duidelijk
duidelijk
het gevolg is
is van
van wroeging
wroeging over
over zijn
zijn
haat tegen
haat
tegen de
de vrouw,
vrouw, welke
welke culmiculmineert in
neert
in een,
een, overigens
overigensverhinderde,
verhinderde,
poging
haar te doden.
doden. Als
Als de
de
poging om
om haar
vrouw
"de ziekte"
ziekte" gestorven
gestorven is,
is,
vrouw aan „de
komt een
komt
een gedeeltelijke
gedeeltelijke katharsis.
katharsis.
Het
boek is geschreven
geschreven in een
een ararHet boek
chaïserendestijl,
stijl, die
die ons
ons wat
chaiserende
wat overoverdreven
waarbij ons de
de
dreven voorkomt
voorkomt en
en waarbij
te plechtige
plechtige taal van
van de
de bisschop
bisschop en
en
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de monnik
de
monnik een
een beejte
beejte vreemd
vreemd aanaandoen. Toch
Toch schuilt
schuilt in
in die
die stijl
doen.
stijl een
een
zekere bekoring,
bekoring, al
al menen
we, dat
zekere
menen we,
dat
het verhaal gewonnen
het
gewonnen zou
zou hebben
hebben bij
bij
een meer natuurlijke
een
natuurlijke zegswijze.
zegswijze. Daar
staat tegenover,
staat
tegenover, dat
dat de
de verschillende
verschillende
karakters goed
goed getypeerd
karakters
getypeerd zijn,
zijn, met
met
name de
name
de oude,
oude, achterdochtige
achterdochtige edeledelman, die
die zijn
man,
zijn wroeging voor
voor zichzelf
zichzelf
en zijn
zijn omgeving
omgeving tracht
tracht te camoufleen
camoufleren door
door zijn
zijn angst
angst voor
voor geesten,
geesten, tot
ren
hij eindelijk
zijn egoïsme
hij
eindelijk zijn
egoïsme erkent
erkent en
en
probeert een
een beter
probeert
beter mens
mens te
te worden.
worden.
Deze eerste
an doet
Deze
eerste rom
roman
doet van
van de
de
schrijfster meer
meer en wellicht nog beter
schrijfster
beter
verwachten. B. v.
M.
verwachten.
B. v.
M.
Albert HELMAN,
Afdaling in
in de
Albert
HELMAN, Afdaling
de
Vulkaan. -— N.
Vulkaan.
N. V.
V. AmsterdamAmsterdamsche Boeksche
Boek- en
enCourantmaatCourantmaatschappij, Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
schappij,
1949, 356
356
pp., geb.
geb. ff 6,90.
6,90.
pp.,
De schrijver
De
schrijver beleeft velerlei
velerlei avonavonturen in
turen
in een
eenMexicaanse
Mexicaanse revolutie.
revolutie.
Er zijn
zijn verschillende
verschillende happy
happy endings,
endings,
zij het
zij
het niet
niet voor
voor de
de auteur
auteur zelf,
zelf, in
in
zijn kwaliteit van
an
zijn
van hoofdpersoon
hoofdpersoon vvan
an. Hij
de roman.
Hij weet boeiend
boeiend te vertelvertel- derom
len en daarbij
len
daarbij listig gebruik
gebruik te
te mamaken van de
ken
de vertelzucht
vertelzucht zijner
zijner eigen
eigen
sujetten, die
sujetten,
die vaak
vaak aardige
aardige verhalen
verhalen
ten
ten beste
beste geven,
geven, soms
soms van
vanparapsyparapsychologische aard.
aard. Die verhalen
chologische
verhalen hebhebben
ben met
met het
het verloop
verloop van
van de
de roman
roman
doorgaans
weinig uit
uit te staan,
doorgaans weinig
staan, maar
maar
ze geven
geven weer
weer eens
eens een
een betere
betere kijk
kijk
op
anen
op geloof
geloof en
en bijgeloof
bijgeloof der
der Mexic
Mexicanen
en ze
ze brengen
brengen de
de gewenste
gewenste afwisseafwisseling,
ling, als
als het
het grote
grote verhaal
verhaal in
in een
een
minder
boeiende passage is
minder boeiende
is gekomen.
gekomen.
Een onderhoudend
onderhoudend boek.
boek.
B.
v. M.
B.v.
M.
Jef LAST,
LAST, In
In de
de zevende
zevende hemel.
hemel. —
(Bayard
(Bayard reeks),
reeks), F.F.Kroonder,
Kroonder,
Bussum, 1949,
1949, 47
47 pp.
pp.
Twee
annen, die
Twee jonge
jonge m
mannen,
die beiden
beiden te
te
veel ondervinding
ondervinding hebben
hebben opgedaan
opgedaan
van de ellende en slechtheid der men-vandel schtidermnsen, vinden
vinden elkaar in
in 'n
'n alpenhut
alpenhut met
met
hun heimwee
heimwee naar
naar 'n
'n zuiverder
zuiverder leven.
leven.
Men kan
kan er
er over
over twisten
twisten of
of het
het nodig
nodig
was
was die
die slechtheid
slechtheid zo
zo uitvoerig
uitvoerig te
te
beschrijven,
an het
beschrijven, men kkan
hetbetwijfelen
betwijfelen
of
of de
de nabijheid
nabijheid van
van de
deeeuwige
eeuwige
sneeuw
sneeuw voldoende
voldoende isis om
om dat
dat alles
alles
van
van zich
zich af
afteteschudden.
schudden. Maar
Maar hier
hier
wordt
wordt tenminste
tenminste eerlijk
eerlijk getracht
getracht los
los
te
te komen
komen uit
uit het
het gewroet
gewroet in
inde
demodmodder,
der, waar
waar te
te veel
veelmoderne
moderneliteratuur
literatuur
in
blijft
steken. B. B.
v. v.
M.
in blijft
steken.
M.

Johan
ABRICIUS, De
grote Geus.
Geus.
Johan F
FABRICIUS,
De grote
- H.
Leopolds Uitgeversmij.
Uitgeversmij.
H. P. Leopolds
N.
's Gravenhage,
Gravenhage, 1949,
451
N. V.,
V., 's
1949, 451
pp.,
geb. ff 9,75.
pp., geb.
9,75.
Dit
de roman
roman van
van Hendrik
Hendrik van
Dit is de
Brederode,
rol speelde
speelde
Brederode, die
die zo'n
zo'n grote rol
in
de voorbereiding
voorbereiding van
de opstand
opstand
in de
van de
tegen
Spanje. Alle
Alle Katholieken
Katholieken in
in
tegen Spanje.
dit
boek zijn
zijn perfide
perfide huichelaars
huichelaars en
en
dit boek
de
zijn enorme
enorme drinkers
drinkers
de verzetslieden zijn
en
vrouwenjagers. Naast
Willem de
de
en vrouwenjagers.
Naast Willem
Zwijger
een enkele
enkele
Zwijger komt
komt nog
nog slechts een
figuur
voor, o.a.
o.a. een
een hagepreker,
hagepreker, die
die
figuur voor,
een
behoorlijk mens
is.
een behoorlijk
mens is.
rauwe fantasie
fantasie naar
naar aanleiaanleiDeze
Deze rauwe
ding
der meest tragische
tragische epiepiding van
van een der
soden
vaderlandse
soden uit onze vaderl
andse geschiedenis kan ons niet
niet bekoren.
bekoren. Het
Het hele
hele gegeval is
is oppervlakkig
oppervlakkig beh
behandeld
andeld en
en het
wordt
niet duidelijk,
duidelijk, hoe een
een
wordt de lezer niet
fuifnummer
"de Grote
Grote Geus"
Geus" een
een
fuifnummer als
als „de
werkelijk bel
belangrijke
kan zijn.
zijn.
angrijke figuur kan
Fabricius
blijkbaar met groot
groot
Fabricius schrijft blijkbaar
gemak een verhaal,
verhaal, maar
als
maar een
een stof als
deze
had een degelijker
degelijker en waardiger
waardiger
deze had
behandeling verdiend.
verdiend.
Bern.
Meurs
Bern. van Meurs
—

Henriëtte
EYK, Van
Van Huis
Huil'! tot
tot
Henriëtte VAN
VAN EYK,
Huis.
N.
Em. Querido's
Querido's
Huis. • N. V.
V. Em.
Uitgeversmij, 1949,
1949, 100 pp.,
pp., geb.
geb.
Uitgeversmij,
ff 4,90.
staat ergens
ergens aangekondigd,
aangekondigd, dat
dat
Er staat
in een
een ander
ander boek
boek Henriëtte
Henriëtte van
van
we in
van een
een andere
andere kkant
leren kenkenEyk van
ant leren
nen. Dat
heel goed,
goed, als
als het
het maar
maar
nen.
Dat is heel
niet betekent,
betekent, dat
dat het
het met
met deze
deze huhuniet
mor voortaan
voortaan gedaan
gedaan zou
zou zijn.
zijn. Dit
Dit
mor
speelse genre
uniek in
in onze
onze litelitespeelse
genre is
is uniek
ratuur en
zouden het niet
niet graag
graag
ratuur
en we zouden
missen. Men
Men moet
moet deze
deze brieven
brieven vvan
missen.
an
jUffrouw van Essen aan
haar pas
pasjufrowvanEse
an haar
dochter hardop
hardop lezen;
lezen; dan
dan
getrouwde dochter
geniet men
dubbel.
M.
geniet
men
dubbel. B.B.v.v.M.
—

Meesters der
der Nederlandse
Nederlandse VertelVertelMeesters
kunst, bijeengebracht
bijeengebracht door
door D. A.
A.
BINNENDIJK. - — J.
M.
M. BINNENDIJK.
M.
J. M.
Meulenhoff, Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
1949,
Meulenhoff,
6,90.
254 pp.,
pp., geb.
geb. ff 6,90.
254
indeze
dezebundel
bundelverschillende
verschillende
Dat in
fraaie vertellingen
vertellingen te
te vinden
vinden zijn,
zijn, zal
zal
niemand betwijfelen,
betwijfelen, maar het
het isis
wel niemand
duidelijk uit
uit het
het korte
korte„Woord
"Woord
niet duidelijk
vooraf", welke normen
normen de
de verzameverzamevooraf",
heeft aangelegd
aangelegd bij
bij zijn
zijnkeuze.
keuze.
laar heeft
Zonder meer
meer representatief
representatief voor
voor de
de
Zonder
Nederlandse en
en Vlaamse
Vlaamse letterkunde
letterkunde
Nederlandse
van de
de laatste
laatste 50
50 jaar
jaarisisdeze
dezebundel
bundel
van
zeker niet. niet. B. v.
B. M.
v. M.
zeker
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Jan BRESSER, Tijl Uilenspiegel. N. V. Uitgeversmij. Pax, 's Gravenhalte, z.j., 73 pp.
In vlotte rijmen vertelt Bresser
enige van Tijls avonturen. Frans Hamer tekende er geestige plaatjes bij.
Goed om voor te lezen in huishoudens
met kinderen.
B. v. M.
Evert ZANDSTRA, Volk zonder
uren. — H. P. Leopold, Den
Haag, 1949, 388 pp., f 6,90.
Een roman over het armzalig leven
der veenarbeiders in het Friese heideland. Deze mensen hebben geen
besef van het verloop der uren. Het
is de tijd tussen 1870 en 1890, de
moeilijkste tijd voor deze stakkers.
Een jong paar trekt er tussenuit,
houdt contact met wat er in de wereld gebeurt en zij worden de propagandisten van het socialisme in deze
streek. In deze entourage speelt zich
dan de geschiedenis af van de liefde
der beide hoofdpersonen.
Zandstra weet zeker sfeer te
scheppen, al lijkt de dialoog, die hij
zijn mensen laat voeren, al te zeer op
een veroverwogen boekentaal, die
men in dit realistisch verhaal niet
zou verwachten. Ook liggen de toestanden, die hij beschrijft, zo ver
achter ons, dat ze ons maar matig
weten te boeien.
Bern. v. Meurs
O. F. DUDLEY, De ijzeren Monnik
keert weer. — Vertaald door
Paul Hardy. — N. V. Vlaamse
Boekcentrale, Antwerpen, z.j.
352 blz. ing. Fr. 125, geb. Fr. 148.
Een werk van Dudley. Geheel in
de lijn van zijn vorig oeuvre en toch
nieuw en boeiend. Thornton, de ijzeren monnik met het gouden hart, het
hoofd vol kommer, en met zenuwen
die een vastberaden wil nooit in de
steek laten, zien wij hier in harde
tweekamp met Gordon Tremayne.
Gordon's slachtoffers hebben de ring
verlaten, maar worden door Thorn-
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ton's „mental training" zod anig gesterkt, dat zij allen opnieuw meewerken aan de „knock-down" van
hun tegenstander. Zo eindigt het sadistisch spelletje van Gordon Tremayne, die meteen zijn broer, zijn
vrouw en het onschuldig kindergenot
terugvindt.
Dudley gaf ons weer het beste. Een
ruw verhaal met komische effecten,
een tragisch gebeuren te midden van
spelende kinderen. En de familie
Tremayne veroverde het geluk, omdat de ijzeren monnik haar verwachtend deed uitzien naar de katholieke leer v an het blijvend goede,
zelfs in de gevallen mens.
D. van den Bunder
Gertrud van LE FORT, Der Papst
aus dem Ghetto. Die Legende des
Geschlechtes Pier Leone. — Benziger Verlag, Einsiedeln, 1949,
1949, 286 pp., geb. Zw. Fr. 13,80.
Bij de Uitgeverij Benziger te Einsiedeln, verscheen een nieuwe uitgave van „Der Papst aus dem Ghetto". In legende-vorm verhaalt Gertrud von Le Fort de geschiedenis van
een Tegenpaus, het kerkelijk Schisma van 1130. Groots, diep symbolisch
uitgedrukt, tegelijk geheimnisvol, ligt
voor ons de legende van het geslacht
Pier Leone : de uitgetekende weg van
een Jood uit Rome's ghetto tot op
de Pauselijke troon. Levendig ziet de
lezer, in het Rome dat de koningin,
de moeder en de bruid is van trotse
geslachten, de middeleeuwse Kerk
strijden met hun geld en geweld.
Maar Gertrud von Le Fort peilt door
het historisch gebeuren heen: met
een doordringend inzicht, gedachten
en dichterlijkheid achterhaalt ze de
grote en eeuwige problemen van het
mensdom, de betekenis van het wereldverloop. Aan de vooraanstaande
kerkelijke en wereldlijke personen
stelt zij de altijd geldende gewetensvragen, en dat opzet, boven alle geschiedenis uit, geeft de zin en het
belang aan van dit werk.
K. Linde

VARIA
Edmond NICOLAS, Wees toch gelukkig! — De Fontein, Utrecht,
z.j. 188 pp.
Nicolas heeft vroeger een boek ge-

schreven, getiteld „Verst andig en
Gezond". Men zou met die oude titel
dit nieuwe boek kunnen karakteriseren: het is verstandig, gezond, onderhoudend, geestig. Nicolas spreekt
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over
allerlei zaken,
zaken, die
die de
de mensen
mensen
over allerlei
toch
graag uitbuiten
uitbuiten om
om er
er zich
zich
toch zo graag
ongelukkig
voelen, terwijl
terwijl er
er
ongelukkig over
over te voelen,
toch
heus geen reden
reden voor
voor is. Het
Het is
is
toch heus
een
pleidooi voor
voor een
een frisse
frisse christechristeeen pleidooi
lijke
blijmoedigheid zonder
zonder sentimensentimenlijke blijmoedigheid
tele glimlachjes,
glimlachjes, die
die de
de mens
mens begrijbegrijpen
doet, dat
tranendal
ook
pen doet,
dat het tr
anendal toch ook
een voorbereiding
voorbereiding op
en
op de
de hemel
hemel is en
dus een
een voorsmaak
voorsmaak heeft
heeft te
te bieden
bieden
dus
van het
het hemelgeluk.
hemelgeluk. Als
Als wij
wij maar
maar
van
willen!
willen! De
De meeste
meeste„ongelukkige"
"ongelukkige"
mensen zijn
zo triest,
triest, omdat
omdat
mensen
zijn immers
immers zo
per se
se niet
nietgelukkig
gelukkigwillen
willenzijn!
zijn!
ze per
Een
prachtig cadeau
cadeau voor
voor mensen,
mensen,
Een prachtig
die
gaan trouwen.
trouwen.
die gaan
B.
v. M.
M.
B. v.

Monographieën over
Monographieén
over Belgische kunst:
Constant Permeke
Constant
Permeke door
door Em.
Em.
LANGUI,
18 cm,
cm, 16
16 pp.,
pp.,
LANGUI, 24,5
24,5 xx 18
26 buitentekstplaten,
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Zedelijkheid
ERTIG duizend mensen, uit alle landen van de wereld, vulden de
reusachtige St Pieters-Basiliek te Rome, toen op Passiezondag
van dit Heilig Jaar Pius XII tot hen sprak. Nauwelijks waren zijn
eerste woorden door de luidsprekers tot in de laatste hoeken van de
enorme ruimte doorgedrongen of er kwam over deze mensenzee een
stilte die, naar de getuigen zeggen, als één voelbaar verlangen was, om
elk woord zo diep mogelijk in zich op te nemen. En toen de laatste zin
wegstierf in de ruimte bleef de massa nog enkele ogenblikken in
dezelfde sprakeloosheid als het ware voortluisteren, naar hetgeen die
stem had gezegd.
De Paus had nochtans, voor deze eerste grote toespraak tot de
pelgrims van het Heilig Jaar geen „actueel" thema gekozen. Hij sprak
niet over de gespannen politieke toestand, noch over de angst voor een
dreigende oorlog, noch zelfs over de strijd van de Kerk, noch over haar
schijnbare nederlagen in sommige landen, noch over haar verheugende
bloei in de missiën. De zo noodzakelijke verbroedering tussen de volkeren, de zo ongeduldig verbeide terugkeer van alle Christi-gelovigen tot
de éne Kerk kwamen evenmin ter sprake. De Paus sprak over het
lijden van Christus, en over de oorzaak van dit lijden: de zonde. Hij
sprak over het diep ingekankerde kwaad van deze wereld en over het
gebed en de boete, waardoor de zondige mens aan de verlossing, door
Christus' lijden en dood bewerkt, deelachtig kan worden.
Het diepste en ergste euvel, dat het mensdom teistert en waaruit alle
andere kwalen voortkomen, zegt de Paus, is de zonde. En wat onze
tijdsperiode karakteriseert is het feit, dat, terwijl het intellectuele leven,
en samen met het verstandelijk inzicht een zeker gevoelen van „individuele waardigheid en innerlijke vrijheid van geest" zich buitengewoon
hebben ontwikkeld, het zedelijk verval en de onwetendheid betreffende
de verplichtingen tegenover God en de evenmens eerder schijnen toe te
nemen. De ontwikkeling van het intellect, van het inzicht, vermeerdert,
zo vervolgde de Paus, de schuld van een gewilde onwetendheid. „Deze
schuldigheid, die met een bijna universeel zedelijk verval om zich heen
grijpt, heeft ook die groepen geïnfecteerd, die eens volgens traditie
immuun waren: het platteland en de jeugd".
En uit hetgeen onmiddellijk hierop volgt blijkt, dat Zijne Heiligheid
vooral bedoelt de zonde van onkuisheid in haar veelvuldige vormen.
„Door schaamteloze en misdadige publicaties wordt de mensheid met
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de schandelijkste middelen verleid tot ondeugd en afdwaling. Dit doet
men door de schande en gemeenheid van het kwaad te verbergen
achter het mom van aesthetica, van kunst, van vergankelijke en misleidende gratie, van valse moed, ofwel door zonder enige terughoudendheid toe te geven aan de ziekelijke begeerte naar wilde sensaties en
nieuwe vormen van losbandigheid. De verheerlijking van de onzedelijkheid is zover gekomen, dat zij openlijk in het publiek wordt tentoongesteld en deel uitmaakt van het economische en sociale leven van het
volk, doordat zij de treurigste wonden en de ongelukkigste zwakheden
van de mensheid uitbuit voor winstbejag".
Niet-katholieken mogen er zich over verwonderen, dat de Kerk niet
ophoudt, nadrukkelijk te wijzen op het belang van de zedelijkheid over
het algemeen en van de kuisheid in het bijzonder voor het persoonlijke
en het sociale leven in al hun aspecten. Zij hebben sedert lang theorieën
opgebouwd, volgens welke de verschillende menselijke handelingen een
autonome structuur bezitten, waardoor ze aan elke zedelijke norm zouden ontsnappen. Zo heeft men de theorie van het recht om het recht,
die ons leert, dat een wet of een officiële verordening dan hun volle
betekenis hebben, wanneer ze volgens de techniek van de wetgeving
tot stand zijn gekomen — welke ook de morele waarde van het voorgeschrevene moge wezen. Proclameert men de politiek voor een eigen
wettelijk gebied, dan gaat elke geslepen en sluwe politicus vrij uit, die
door politieke kunstgrepen zijn slag heeft thuisgehaald.
De klassieke liberale economisten wilden, dat aan de zgn. wetten van
de economie de vrije teugel zou worden gelaten, en zij bleven nog
zweren bij de „economie om dé economie", toen deze millioenen mensen
tot de diepste ellende en tot wanhoop had gedreven.
Met name noemt Z. H. de Paus de theorie van de kunst om de
kunst, alsof het de kunstenaar was toegestaan, onder voorwendsel dat
zijn kunst autonoom is, een roman te schrijven, een film te produceren
of een ander kunstwerk te scheppen, waarin met de eerbaarheid en de
zedelijkheid wordt gespot.
Op dit laatste gebied staat de moderne artist vooral op zijn ,,vrijheid'. Wanneer een criticus er op wijst, dat een bepaald werk omwille
van zijn onzedelijke inhoud of voorstellingswijze afkeuring verdient,
dan wordt hij als een ouderwetse zedeprediker afgewezen, die het
heilige, onschendbare gebied van de kunst is binnengedrongen en zich
tegen de wetten van de kunst om de kunst heeft bezondigd. Wanneer
onze criticus bescheiden zal opmerken, dat de kunst niet te scheiden is
van het behandelde onderwerp, en dat het goedpraten van huwelijksontrouw of nog ergere dingen even ontoelaatbaar is in een roman van
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Gide als in een populair boekje over „initiatie" dan wordt hij met een
superieur lachje afgescheept; hij mag zich gelukkig prijzen, indien hij
niet het verwijt te horen krijgt, dat hij een broodrover is, die door zijn
morele, totaal ongepaste kritiek de verkoop verhindert van meesterwerken, die geheel beantwoorden aan de wetten van de kunst. Het
evidente feit dat zekere literatuur en film-productie brede lagen van de
bevolking infecteren, de zedelijke ontreddering en de criminaliteit
vooral bij de jongeren in de hand werken, schijnt niet in staat te zijn
deze mensen van „de kunst voor de kunst" uit hun illusie te wekken, en
in naam van een theorie gaan ze onverstoord voort met hun moreel
slopend werk.
In zijn redevoering somt Pius XII de verschillende drogredenen op
waarmee men tracht deze volharding in de boosheid te verbloemen.
„De laagste uitingen van dit zedelijk verval, zegt hij, durft men zelfs
theoretisch te rechtvaardigen door zich te beroepen op een twijfelachtig
soort humanisme of op medelijden, dat de schuld met toegevendheid
omringt, teneinde de zielen gemakkelijker te kunnen bedriegen en te
doen afdwalen. Het valse humanisme en het onchristelijke medelijden
eindigen met de omverwerping van alle zedelijke normen. Zij kleineren
de betekenis van de zonde door haar te vergoelijken en haar voor te
stellen als een zedelijke expansie van de bevoegdheden van de mens en
zelfs bijna als een verrijking van zijn persoonlijkheid".
Het is nochtans onmogelijk de normen van de zedelijkheid op welk
gebied dan ook van de menselijke bedrijvigheid voorbij te zien. Wat de
mens ook doet: of hij een fabriek bestuurt, een huis bouwt, een redevoering houdt, een boek schrijft of een film draait, steeds handelt hij
als mens, d.w.z. steeds staat zijn handeling in een bepaald verband met
zijn einddoel als mens; steeds ziet hij min of meer duidelijk in, of hetgeen hij doet goed is of kwaad, d.i. of het strookt met hetgeen hij als
mens nastreeft door de diepe natuurlijke drijfkracht van zijn wezen:
zijn wil die gaat naar het goede, naar hetgeen zijn persoonlijkheid verrijkt en ontwikkelt, naar wat hemzelf maakt tot een zo volmaakt mogelijk evenbeeld van de goddelijke volmaaktheid zelf. Deze wil immers
kan zijn doel niet bereiken tenzij juist door de concrete menselijke
handelingen, die hij aandrijft als een interne, geestelijke kracht. Daar
het nu duidelijk blijkt, dat er geen politiek, geen wet, geen economie,
geen kunst kunnen bestaan om ons tot onze voorbeelden te beperken
zonder menselijke politieke, wetgevende, economische of artistieke
daden, zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn, dat deze handelingen noodzakelijkerwijze een zedelijk karakter hebben, en als dusdanig
kunnen en moeten beoordeeld worden. We zeggen moéten beoordeeld
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worden, want het voornaamste in elke handeling is niet haar speciaal
politiek, economisch, artistiek karakter, maar haar algemene, universele
inhoud waardoor zij menselijk is, namelijk haar gerichtheid op de menselijke volmaaktheid. Hetgeen een mens in de ziel bederft kan niet
geoorloofd zijn, en veroordeelt dengene die het heeft voortgebracht.
Het moet ons dus niet verwonderen, indien de Kerk, aan wie de zorg
voor de hoogste bestemming van de mens werd toevertrouwd, steeds de
mens blijft herinneren aan hetgeen de existentialistische philosoof
Francis Jeanson heeft genoemd: La morale, ce tourment des hommes .... En indien ze in het bijzonder de zedelijke afwijkingen tegen
het zesde gebod onverpoosd veroordeelt, dan heeft dit ook zijn diepe
reden. Het moge zijn, dat de hoogmoed, de haat, het ongeloof op zichzelf genomen grotere zonden zijn dan de onkuisheid, toch is de onkuisheid gevaarlijker. Iedereen heeft te strijden tegen de begeerlijkheid van
het vlees, en omwille van de betrekkelijke zwakheid van bijna elke mens
op dit gebied, is het kwaad ook aanstekelijker. Maar vooral de onzedelijke handeling sloopt meer dan wat ook de geestelijke krachten van de
mens. Niets is zo dodend voor de zuiverheid van een redelijk inzicht in
de menselijke en goddelijke realiteiten, dan de troebele uitspattingen
van de zinnelijkheid. Zij bederft de gehele geestelijke visie van de
mens, en er is geen zedelijke afwijking denkbaar, die niet kan bedreven
worden onder de drang van de wellust. In een bespreking van een
toneelstuk van J. P. Sartre schrijft G. Marcel: „Men constateert het
naar mijn mening tragische feit, dat het schaamtegevoel geen erkende
waarde meer is. En dit feit is ten engste verbonden — hiervan ben ik
overtuigd — met de kwalen, waaraan lijdt hetgeen men aarzelt nog de
hedendaagse beschaving te noemen, en die de vernietiging van de soort
zelf als gevolg kunnen hebben" I ) . Wie op welke wijze dan ook de
onzedelijkheid en de schaamteloosheid in de hand werkt, draagt het
zijne bij tot de trage maar onverbiddelijke sloping niet alleen van de
cultuur — de onzedelijkheid is een essentieel element van elke decadentie —, niet alleen van elk geestelijk besef en geestelijk inzicht van
de mens, maar zelfs van het loutere bestaan van de mens. Hij randt
immers de menselijke natuur aan in de beschuttende normen, die zij
heeft opgebouwd voor haar eigen voortbestaan.
Daarom moet het ons niet verwonderen, indien de Paus bij zijn eerste
plechtige toespraak van het Heilig Jaar ons heeft opgeroepen om te
strijden tegen de zonde, „die de aarde verpest en als een onzuivere vlek
het werk van God bezoedelt". Niets lijkt de Stedehouder van Christus
) In Les Nouvelles Littéraires, 21 Nov. 1946.
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op dit ogenblik dringender dan de reinheid van zeden en het herstel
van de eerbaarheid.
Katholieke intellectuelen zullen het zich tot taak rekenen, aan de
oproep van de Paus gehoor te geven. Het voorbeeld van een moreel
gezonde en sterke intellectuele elite moet ons volk, dat blijkbaar slechts
node door de universele zedelijke ontreddering wordt meegesleept, in
zijn weerstand sterken. Maar daartoe wordt vereist een ijzeren beginsel-vastheid, die zich niet van de wijs laat brengen door de spot van de
velen, die maar een ding vrezen: bij de slechtsten ten achter te blijven.
***
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gevonden. Maar het grote verschil is, dat voor de Kerken der Reformatie de weg ter bekering open blijft en dat zij door hun bekering tot
hun eigenlijke wezen terugkeren; terwijl de ongehoorzaamheid in de
R. K. Kerk betrekking heeft op haar officiële gestalte en haar blijvende
kenmerken, zodat z ij zich niet bekeren kan, zonder zich van haar
wezen af te keren en zichzelf te verloochenen." (p. 78, cursivering
van ons) .
De Generale Synode heeft naar ik meen geen reden tot klagen over
de wijze waarop haar herderlijk schrijven is ontvangen in de kath.
pers, althans te oordelen naar de mij bekende reacties. Men heeft er
gewezen op het onverwoestbaar en onverzettelijk geloof in Jezus
Christus, dat uit dit schrijven spreekt; op de vaste trouw aan zijn
openbaring en de warme liefde voor zijn woord in de Schrift; op
het besef van 's mensen onmacht en zondigheid dat er in tot uitdrukking
komt en het openstaan voor Gods genade; op de weemoed, waarvan
het getuigt, over de kloof die de Christenen scheidt; op de objectiviteit
waarmee getracht is de katholieke leer en opvattingen uiteen te zetten.
Men heeft ook gewezen op de ongunstige indruk die een bepaalde
houding van Katholieken op Protestanten moet maken en op de
ergernis die slecht-levende Katholieken geven niet alleen naar binnen
maar ook naar buiten. Dit alles zijn behartenswaardige zaken, waarvan
wij de waarde niet onderschatten, maar die onze aandacht toch niet
mogen afleiden van de hoofdzaak van dit herderlijk schrijven. Die
hoofdzaak is de conclusie waartoe de Generale Synode komt na een
confrontatie van een aantal leerstukken van de Katholieke Kerk met
de H. Schrift. Die hoofdzaak is het eindoordeel van de Synode: de
Katholieke Kerk is een ongehoorzame Kerk en zij kan zich niet bekeren
zonder zich zelf te verloochenen.

Met dit oordeel (dat in werkelijkheid een veroordeling is) richt de
Generale Synode zich in de eerste plaats tot de ledematen der Hervormde Kerk, maar, zoals uit het Voorwoord blijkt, toch ook tot de
leden der Katholieke Kerk.
Wat moeten wij van dat oordeel denken? Welke waarde, welke
betekenis heeft het voor ons Katholieken? Wij achten ons verplicht
aan de waarheid, met dezelfde eerlijkheid die vraag te beantwoorden
als waarmede de Synode haar mening heeft kenbaar gemaakt. Er kan
echter niet van ons verwacht worden dat wij in een tijdschriftartikel
op onze beurt de besproken katholieke leerstukken met de H. Schrift
zullen confronteren. Daartoe zou een hele theologische cursus nodig
zijn. Wij moeten ons beperken tot enige algemene beschouwingen.
Maar deze leggen, naar onze mening, toch ook wel enig gewicht in
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het daarop steunend oordeel verwerpen eveneens met een beroep op
de H. Geest. Gezien het hervormde vrij heidsbeginsel in zake het
verstaan der H. Schrift en de ontkenning van enig authentiek leergezag heeft de Synode van Godswege geen enkel recht om ons van
dwaling en ongehoorzaamheid te beschuldigen. Wij kunnen dus het
eindoordeel der Generale Synode als een persoonlijke menselijke
mening in volle gerustheid naast ons neerleggen.
Doch ook voor de Hervormden, tot wie zich het herderlijk schrijven
in de eerste plaats richt, kan dat oordeel slechts de waarde en betekenis
hebben van een louter menselijke mening zonder enig Goddelijk gezag,
daar de Synode ook voor Protestanten geen authentiek leergezag tot
gelding kan brengen.
Nog op een ander punt willen we de aandacht vestigen. Er is al
op gewezen, dat er in dit herderlijk schrijven ernstig naar gestreefd
is een objectieve uiteenzetting te geven van de katholieke geloofsleer.
En wij erkennen dat dit schrijven er veel beter in geslaagd is dan
de grote meerderheid der protestantse uiteenzettingen over het Katholicisme. En toch, hoe gebrekkig blijkt hier te zijn de kennis en het
begrip van de Generale Synode. Het is te veel een intellectualistische,
een theologische boekenkennis gebleven. De schrijvers hebben de Kerk
van buiten bekeken, zij zien daar dingen waar zij niets van begrijpen;
zij zien daar b.v., zoals in een bekend versje 1 van Goethe, in de
vensters lelijke, onsamenhangende stukken glas en grillige loodlijnen,
en zij spreken hun oordeel uit en veroordelen zonder de Kerk te zijn
binnengegaan, vergetende dat een Kerk niet in de eerste plaats voor
het uitwendige maar voor het interieur is gebouwd. Het Katholicisme
is geen philosophisch systeem, het Katholicisme is in de eerste plaats
leven. Hoe weinig heeft de Synode begrepen van het rijke, gevarieerde
leven der Katholieke Kerk, van het leven van het Corpus Christi
mysticum bezield door de H. Geest. Maar welke waarde kunnen wij
en ook anderen, dan toekennen aan het oordeel der Synode
over dingen die uit dat inwendig leven voortkomen en er alleen door
verklaard worden, over de Mariaverering, over volksvroomheid, over
de verkerkelijking der levensterreinen, over het huwelijk? En ook over
de intolerantie der R. K. Kerk en over haar machtsstreven? Ja, ook
over deze beide spookbeelden wordt, helaas, in het herderlijk schrijven
gesproken. Zij worden zelfs beslist als angstspoken opgeroepen. Was
het machtsstreven der Katholieken niet een der aanleidingen tot het
publiceren van dit herderlijk schrijven? Wij vinden dit zeer jammer.
Nu .al sinds jaren worden wij, Katholieken, in Nederland door onze
protestantse medeburgers als boemannen voorgesteld. Zijn wij dan in
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de praktijk des levens zo intolerant, zijn wij zulke machtswellustelingen? Het herderlijk schrijven geeft in de inleiding toe dat het „uit
de praktijk der vaderen verklaarbaar is", (p. 2) dat de Katholieken
in Nederland zich lang als tweederangs burgers hebben gevoeld. Is
het dan machtswellust wanneer de Katholieken thans opkomen voor
datgene waarop zij recht hebben als gelijkberechtigde burgers? Is het
machtswellust wanneer de getalsterkte der Katholieken en ook hun
culturele betekenis toeneemt? Is het machtswellust, wanneer wij, zonder
enige dwang uit te oefenen, opkomen voor de uitbreiding van het rijk
van Christus? Is het wel allemaal juist wat in het herderlijk schrijven
zo terloops beweerd wordt over de intolerantie van katholieke machtshebbers in den loop der historie? Er zijn van weerszijden in de vorige
eeuwen betreurenswaardige dingen gedaan. Het zou hoogst onbillijk
zijn de machtswellust en intolerantie van katholieke vorsten en overheden in het verleden op het conto te plaatsen van de katholieke
geloofsleer en godsdienst. Wij, Katholieken, houden nu eenmaal
principieel aan de integriteit van onze geloofsleer vast en wij moeten
dat doen, willen wij aan Christus getrouw blijven; wij kunnen niet
toelaten dat er getornd wordt aan de Openbaring die Christus aan
zijn Kerk heeft toevertrouwd. Maar dat is geen onverdraagzaamheid.
Voor alle mensen, tot welke natie of godsdienst zij ook behoren, moeten
wij verdraagzaam zijn, welwillend, goed en liefdevol; dit is de leer en
wil van Christus, dit is de leer en wil van de R. K. Kerk. Daaraan
wordt niets afgedaan, door het feit dat sommige Katholieken die leer
en wil van Christus en van zijn Kerk niet altijd in praktijk brengen.
En daarom begint het ons wel een weinig te vervelen, dat men van
protestantse zijde altijd maar weer komt aandragen met die spookbeelden van intolerantie en machtswellust. Het wordt een beetje beledigend. Het wordt een beetje intolerant aan de andere zijde.
Maar de Katholieken kunnen over het algemeen tegen een stootje en
worden niet zo gauw boos. Beaucoup comprendre c'est beaucoup
pardonner.
Na al het voorafgaande zal het wel duidelijk zijn dat wij de publicatie
van dit herderlijk schrijven, dat met de beste bedoelingen door hoogstaande mannen werd opgesteld, betreuren. Wat wil men eigenlijk
met dat herderlijk schrijven? Het heeft in ieder geval aan de zaak
der oecumenische beweging geen goed gedaan. Het kan welwillende
en eerlijk naar de vereniging der Christenheid strevende Hervormden
slechts verwarren, omdat het hun een vertekend beeld geeft van het
Katholicisme en hen stijft in allerlei overgeleverde veroordelen tegen
de R. K. Kerk. De Generale Synode die zonder de minste twijfel
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vrij is van en ver verheven boven elke verdenking van anti-papisme
mag niet onderschatten hoezeer haar oordeel, dat ongetwijfeld grote
waarde heeft voor de Hervormden, en vooral haar mening over machtsstreven en intolerantie der R. K. Kerk, bij vele Protestanten het antipapistisch gevoel weer zal wekken en versterken. Daarom moeten wij,
tot onze spijt, dit herderlijk schrijven bestempelen als een in feite antipapistisch geschrift, maar dan van een irenisch anti-papisme, dat
echter, vrezen wij, alle vulgaire, domme en klein-burgerlijke anti-papistische tendenzen zal condenseren. Dat was toch zeker niet de bedoeling
van de Generale Synode.
En wat ons Katholieken betreft,daar wij in het eindoordeel van het
herderlijk schrijven en in de motiveringen waarop het berust, niets anders kunnen zien dan de persoonlijke meningen van een aantal hoogstaande mensen, kan men niet van ons verwachten dat wij daarvoor ontrouw zouden worden aan het Goddelijk gezag der Katholieke Kerk. De
Generale Synode moge het betreuren en moge er zich zelfs over ergeren, „dat de R. K. Kerk weigert om deel te nemen aan de Wereldraad
der Kerken", (p. 5) zij zal toch wel niet de illusie koesteren, dat haar
herderlijk schrijven het standpunt, dat de R. K. Kerk in deze moet
innemen, zal wijzigen. Wij zijn overtuigd, dat er in de latere Middeleeuwen grote misbruiken in de Kerk waren binnengeslopen. Maar de
geloofsleer teruggaande tot de Kerkvaders, tot de Apostolische tijden,
tot de H. Schrift, was ongerept gebleven. Onze vaderen in het geloof
hebben dan ook de Kerk niet verlaten, maar hebben getracht binnen
de Kerk een heilzame hervorming van hoofd en leden door te voeren.
De reformatoren hebben de Kerk echter verlaten en hebben getracht,
met verwerping van de overlevering, een eigen Christendom op te
bouwen, enkel steunend op de H. Schrift, maar op de Schrift zoals
elk hunner meende die te moeten verstaan en zonder enig authentiek
leergezag. Dit heeft al direct verdeeldheid gebracht onder de Hervormers, een verdeeldheid die steeds toenam in de volgende eeuwen,
tot eindelijk in onze dagen bij de Hervormden het bewustzijn doorbrak,
dat het toch zo niet langer ging en dat die verbrokkeling in talloze
kerken en kerkjes niet in overeenstemming kan zijn met de bede van
Christus: dat allen EEN zouden zijn. Zo ontstond de oecumenische
beweging, zo ontstond de Wereldraad der Kerken. De R. K. Kerk
heeft die beweging met belangstelling en sympathie gadegeslagen, de
Katholieken hebben zeer veel gebeden en velen bidden nog dagelijks
dat die beweging door Gods genade een middel moge zijn voor het
herstel van een ware eenheid onder de Christenen. Maar men kan
van de oude, apostolische Moederkerk, die haar depositum fidei de
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eeuwen door ongerept heeft bewaard, toch niet verlangen dat zij aan
de zending en opdracht van Christus, dus aan de „gehoorzaamheid
aan God" zoals haar geweten haar voorschrijft, ontrouw zou worden
en zich zelf zal verloochenen. Deze „bekering" is van de R. K. Kerk
niet te verwachten. Hierin is de Kerk inderdaad onbekeerbaar. En
men kan toch ook van ons, Katholieken, niet verlangen, dat wij op
onze beurt uit de oude Moederkerk zullen weglopen om plaats te
gaan nemen in de Wereldraad der Kerken en mee te zoeken naar een
grootste gemene deler.

***

„Ook zij die reeds lang tot de gelovigen behoren moeten naar mijn
woorden luisteren. Hij, die tot de graankorrels behoort, moet zich
zij het ook bevend ^ verheugen, hij moet blijven wat hij is en niet
weggaan van de dorsvloer. Hij moet zich niet naar eigen oordeel van
het kaf willen ontdoen. Want als hij zich nu van het kaf wil afscheiden

kan hij niet op de dorsvloer blijven. En als Hij, die onfeilbaar zal
scheiden, zal komen, zal Hij dat wat Hij niet op de dorsvloer vindt niet
naar de schuur brengen. Tevergeefs zullen dan de graankorrels die nu
van de dorsvloer zijn weggegaan er zich op beroepen dat zij tot de aren
behoord hebben" (cursivering van ons) .
Augustinus, sermo 123, 2. Vertaling van Dr Christine Mohrmann,
„Augustinus' Preken voor het Volk", blz. 338 — Utrecht, uitgave het
Spectrum, 1948.

De wereldbeschouwing van Karl Marx
Het dialectisch en historisch materialisme
door P. VIRENQUE S.J.

L is het moeilijk in de kronkelwegen van de huidige communistische
politiek een vaste lijn te onderkennen, toch steunt het marxisme
op een philosophische basis en houdt het een totale levensvisie voor,
die zo maar niet in een paar woorden weerlegd kan worden.
Wie zich aan de studie van het marxisme zet moet vier uitersten
vermijden: ofwel Marx tot een aetherische philosoof te abstraheren,
door overdreven belang te hechten aan zijn wijsgerige ideeën; ofwel,
gebiologeerd door „Das Kapital", hem zonder meer naar de galerij van
de economisten te verwijzen; of ook: in Marx alleen een herboren
Macchiavelli te zien, door eenzijdig de nadruk te leggen op zijn politieke
leer en actie; of ten slotte, door uitsluitend zijn eschatologische toekomstvisie te beschouwen, Marx tot een geëxalteerde en vaak utopistische profeet te stempelen. Daar het gaat om een wereldbeschouwing,
moeten al deze aspecten naar hun juiste verhouding in het geheel gerangschikt worden.
We zullen trachten die wereldbeschouwing te benaderen, zoals
Marx ze in zich droeg na zijn Parijse periode ( hij was toen 28 jaar) .
Zo worden we getuige van het ontluiken van Marx' gedachte en krijgen we een kijk op de wereldbeschouwing van het marxisme in het
algemeen, want al de grondbeginselen er van zijn reeds aanwezig in de
levensopvatting van de jonge Marx. Wel zal de latere uitgroei zich
meer naar het economisch element en naar de politieke actie richten; en
wat de dictatuur van het proletariaat aangaat: deze phase, die het
eigenlijk communisme moet voorafgaan — de phase, die in het sovjetcommunisme de definitieve dictatuur van de partijleiders is geworden
— is nog niet duidelijk omlijnd in de visie van de jonge Marx.

A

Inleiding: Biographische gegevens
Karl Marx wordt te Trier geboren de 5e Mei 1818 uit een Joodse
familie. Gedurende de tijd dat Marx studeert aan het lyceum van Trier,
wordt hij enerzijds door liberale en anderzijds door romantische ideeën
beïnvloed. Van zijn vader en van de vrijzinnige professoren op het
lyceum krijgt hij een stuk van het rationalisme mee; de romantiek wordt
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hem door zijn buurman en toekomstige schoonvader, Baron von Westphalen bijgebracht, die hem Homeros, Cervantes en Shakespeare voorleest. In Marx zullen voortaan rationalisme en romantiek een nimmer
besliste strijd voeren.
In 1835, als hij 17 jaar oud is, komt Karl Marx op de universiteit van
Bonn en legt zich met veel ijver toe op de studie der rechten, die zijn
vader voor hem heeft uitgekozen. Bij al die studievlijt wordt Marx
echter geen droogstoppel: hij schrijft gedichten, drinkt wijn en wordt in
een duel gewond boven het linkeroog. Onder de zomervacantie verlooft
hij zich met Jenny von Westphalen, een jeugdvriendin uit een zeer
aanzienlijke familie. Aan de universiteit van Berlijn zal de 18.-jarige
Marx zijn studies in de rechten voortzetten, volgens de wens van zijn
vader, maar Marx voelt zich meer tot de philosophie aangetrokken.
Enkele fragmenten van Hegel heeft hij reeds gelezen, maar hij kan die
„Felsen--melodie" niet smaken. Hij zal dan maar zelf tot philosophische
speurtochten overgaan, met het doel te „ontdekken, dat de geestelijke
natuur even noodzakelijk is, even concreet, even stevig gegrondvest als
de physische natuur", en met het plan „de idee te zoeken in de realiteit
zelf". Tot zijn ontzetting moet hij vaststellen dat de eindterm van zijn
philosophische onderzoekingen op Hegels uitgangspunt neerkomt. I n
het voorjaar van 1837 wordt hij ziek en gedurende die tijd verslindt hij
Hegel van A tot Z, waarna hij ingelijfd wordt bij de club van de „jonge
hegelianen". Zeer concreet is de actie van deze linkse hegelianen wel
niet, vandaar hun epigram uit die tijd:
Unsere Taten sind Worte bis jetzt und noch lange,
Hinter die Abstraktion stellt sich die Praxis von selbst.
Als in 1843 de „Rheinische Zeitung", waarvan Marx directeur was,
door de Pruisische regering wordt verboden, komt hij tot de overtuiging dat de philosophische en zelfs de politieke kritiek steriel blijft.
Zijn concrete, politieke journalistiek te Bonn heeft hem spoedig vervreemd van het abstracte hegeliaanse denken. De philosoof Feuerbach,
van wiens werk hij omstreeks 1843 kennis kreeg, vergemakkelijkte zijn
overgang van het hegeliaans idealisme naar diens materialistische wereldbeschouwing. Feuerbach meende het systeem van Hegel te hebben
„omgekeerd". In plaats van uit te gaan van de Idee en deze te laten
ontwikkelen tot de concrete realiteit, wilde hij van de reële, zintuigelijkwaarneembare mens uitgaan. De concrete realiteiten van de natuur
moesten volgens hem niet worden afgeleid van de geest of de idee,
maar alle ideeën, ook de godsdienstige, moesten worden afgeleid uit
het concreet, materieel bestaan van de mens.
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Als over een brug zal Marx nu langs Feuerbach gaan van het dialectisch idealisme naar het dialectisch materialisme, van de hegeliaanse
rechtsopvatting naar het communisme.
Deze beslissende evolutie maakt Marx door gedurende zijn verblijf
te Parijs en te Brussel. Hij leert de door Saint-Simon en Fourier geinspireerde Franse socialisten kennen: Louis Blanc, Proudhon, Cabet,
Pecqueur, Blanqui. En hij leest de Franse en Engelse economisten: J.
B. Say, Frédéric Skarbek, James Mill, vooral Adam Smith en David
Ricardo. Op Marx' latere ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft de
beklemtoning van de economische factor, mag Engels' invloed niet
onderschat worden. Uit deze Parijse periode dateert hun vriendschap
en samenwerking.
Reeds in September 1843 heeft Marx stelling genomen tegen Hegels
staats- en rechtsopvatting in zijn „Kritiek op Hegels Rechtsphilosophie". De maatschappij en het sociale leven worden niet door de staatsvorm bepaald, maar precies andersom, zodat het rechts- en staatssysteem een ideologische bovenbouw wordt van de sociale realiteit.
Hiermee schrijdt Marx in de richting van zijn latere theorie over de
klassenloze maatschappij.
In November 1843 vestigt Marx zich te Parijs. Het enige nummer
van de ,,Deutsch-Franzosische Jahrbücher' ( Maart 1844 ) , waarvan
Marx de leiding kreeg, bevat twee artikelen van zijn hand: „Inleiding
op de kritiek van de Rechtsphilosophie" en „De Joodse kwestie". In de
lijn van deze twee artikelen schrijft Marx zijn „Oekonomisch-Philosophische Manuskripte" ( Februari-Augustus 1844) , een tot in 1932
onuitgegeven werk, maar dat van doorslaand belang is om Marx'
grondintuïtie te vatten. Hetzelfde jaar schrijft hij „Die heilige Familie"
in samenwerking met Engels, waarin hij het historisch materialisme wat
nader bepaalt. Te Brussel, waar hij in Februari 1845 gaat wonen, stelt
hij samen met Engels en Moses Hess de „Deutsche Ideologie" op
(September 1845-Augustus 1846) , waarin hij zijn leer breder uitwerkt.
Een samenvatting van zijn visie heeft Marx reeds weergegeven, kort
na zijn aankomst te Brussel ( Maart 1845) in de elf beroemde theses
over Feuerbach.
.

Met 18 jaar was Marx hegeliaan; thans, 10 jaar later, zijn er in hem
reeds alle elementen van zijn wereldbeschouwing: hij is communist.
1. Het materialisme
„Der Mensch ist unmittelbar Naturwesen" (Oekonomisch-Philoso-
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2. Het dialectisch materialisme
Marx heeft bij Hegel geleerd dat heel de werkelijkheid geestelijk
was, dat de geest alleen eigenlijk bestond. De realiteit is als het tehuis
van de geest, waar de geest zichzelf ziet; en omgekeerd, in het huis van
de geest woont heel de realiteit. Verder, zoals een venster geen zin
heeft tenzij in een huis en wel in een bewoond huis, zo heeft de buitenwereld geen reële zijnsinhoud buiten de geest. De buitenwereld is de
geest zelf, maar dan de geest die het venster van zijn tehuis opent en
naar buiten kijkt. Ieder van die blikken noemt Hegel een moment. De
buitenwereld is aldus niets anders dan de som van de veruiterlijkte
momenten van de geest.
Wat nu Marx interesseerde in Hegels philosophie was de realiteit,
die Hegel beweerde te vatten. Naderhand ontdekt hij echter dat Hegel
van de realiteit de concepten heeft geabstraheerd, die in zijn uitgekozen
momenten passen, zodat zijn identiteit tussen idee en realiteit slechts
een identiteit tussen idee en concept bewerkt. Marx ziet ontnuchterd in,
dat Hegel op geen enkel moment van zijn deductie de echte realiteit
raakt. Hegels ideaal zal Marx nochtans behouden: heel de werkelijkheid van mens en ding peilen. Daartoe zal hij Hegels philosophie „auf
heben" in de dubbele betekenis van dit woord: ze vernietigen en ze
tegelijk opnemen in een hogere synthese.
Al blijft Marx onbetwistbaar een metaphysische instelling bewaren,
toch drijft zijn afkeer van Hegels idealisme hem te ver in zijn reactie;
alle metaphysiek wordt abstractie zonder realiteit of inhoud, ijle dromerij, „Nebelbildungen im Gehirn der Menschen" 2 ) . Aldus verengt
Marx de realiteit tot het voorwerp van de positieve wetenschappen;
waaruit blijkt hoezeer hij een kind van zijn tijd was. De sensationele
ontdekkingen, vooral in de chemie en de biologie, begeesterden de
19-eeuwse mens: eindelijk zou de wetenschap tot het laatste waarom
van al het bestaande doordringen. Aan datzelfde scientisme lijdt Marx'
leer, maar op meer subtiele manier, en wel dialectisch! Door de dialectische methode wil Marx namelijk de gegevens en ontdekkingen van de
wetenschap interpreteren en synthetiseren.
Hier past het die dialectische methode nader te bepalen. Bij Marx is
het begrip „dialectiek" meerzijdig: wij trachten alleen de hoof dbetekenis nader vast te leggen. Voor Hegel is de dialectiek de fundamentele
wezenswet, de ditpste beweging van al het zijnde. De dialectische
methode wordt door hem in zijn „Wissenschaft der Logik" beschreven
2

23

) Deutsche Ideologie.
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als de „algemene, inwendige en uitwendige motus .... ; geen enkel
object, .... kan hem weerstaan .... De methode is zo de ziel van de
substantie ....". We stellen daar tegenover de definitie, die Engels in
zijn „Ludwig Feuerbach" geeft: „De dialectiek is de wetenschap van
de algemene wetten der beweging, zowel in de buitenwereld als in het
menselijk denken". Uit de notionele vergelijking van deze twee bepalingen komt geen fundamenteel verschil naar voren. Voor beiden, zowel
voor Hegel als voor Marx, moet de dialectiek een instrument zijn dat
hen in staat zal stellen de levenswetten van het bestaande te achterhalen; en beiden zullen hun ontdekkingen in dialectische vorm vastleggen.
De dialectiek is dan niets anders dan een interne beweging of dynamiek, die de realiteit van binnen uit voortstuwt naar een bepaald eindpunt. Elke realiteit --= hetzij deze als geest wordt opgevat zoals bij
Hegel, hetzij men haar ziet, zoals Marx, in de economische verhoudingen tussen producerende mensen — doet zich eerst voor in een primitieve, onmiddellijke, vage en onontwikkelde toestand. Maar in deze
toestand van de beschouwde realiteit komt beweging door het feit, dat
hij zichzelf negeert in zijn tegengestelde. Zo brengt bij Hegel de Idee
door negatie van zichzelf de natuur voort; voor Marx ontwikkelt zich
het primitief collectief bezit in de negatie ervan: het privaatbezit. Op
dit tweede moment van negatie, of van veruitwendiging of van vervreemding ( deze termen hebben een zeer verwante betekenis) volgt nu
noodzakelijkerwijze een derde, waarin de beschouwde realiteit het
(tweede) moment der negatie opnieuw negeert, en door deze negatie
van haar negatie tot zichzelf terugkeert, maar nu volledig ontplooid,
dank zij de dialectische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt. Zo
vindt bij Hegel de Idee zichzelf terug, door de negatie van de natuur,
in de geest of het zelfbewustzijn; bij Marx zal volgens dezelfde dialectische noodzakelijkheid het privaateigendom worden genegeerd of opgeheven, zodat de primitieve collectieve eigendom in het ontwikkelde
communistisch bezit van alle goederen zijn eindpunt zal bereiken.
Dit drieledig voortschrijden van de realiteit, de drie momenten van
deze dialectiek heten in de thans klassiek geworden terminologie, de
dialectiek van thesis, antithesis en synthesis.
Zoals blijkt uit het voorafgaande is de methode van Marx dialectisch, even zo goed als die van Hegel, maar wat betreft de wezensinhoud van deze dialectiek staan ze tegenover elkaar. Wat waarlijk
bestaat voor Hegel is de geest; de werkelijkheid is geestelijk en in heel
de buitenwereld veruiterlijken zich slechts momenten van de geest. Bij
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dialectische wetten ontdekt te hebben die het verloop van de geschiedenis noodzakelijk regelen. Aan de hand daarvan meent Marx te
kunnen voorzeggen wat er onafwendbaar zal gebeuren. Ziehier de
profetie: een wereldrevolutie zal het kapitalisme vernietigen en het
communisme vestigen. Welke zijn nu die historische wetten? Aan
bepaalde productiekrachten en sociale verhoudingen beantwoordt een
bepaalde samenleving; ontstaan er nieuwe productiekrachten gevolgd
door nieuwe sociale relaties, dan zal er langzamerhand een revolution-nair bewustzijn groeien, zolang mogelijk tegengewerkt door de
profiteurs van het gevestigde regime -----, totdat, door een revolutie, een
nieuwe maatschappelijke klasse het roer in handen neemt. Zo onderscheidt Marx de tijd van de slavernij, de middeleeuwse samenleving en
nu de kapitalistische maatschappij. Al deze dialectische „Auf hebungen", worden opgevangen in een machtige triade, die teruggrijpt in de
voorhistorische nevelen en over de totaliteit van de mensengeschiedenis
de toekomst prophetiseert. Het voorhistorisch communisme vormt het
thetisch moment. De mensen zouden eenmaal in een klassenloze gemeenschap, onder een regime van gemeenschappelijke eigendom, vrij
van werkverdeling en mensenuitbuiting, geleefd hebben. Door het
privaateigendom slaat nu de stelling om in de tegenstelling. Van het
ogenblik af dat de arbeid onder de mensen verdeeld werd, hebben
bepaalde groepen het exclusief bezit van de productiemiddelen aan zich
getrokken; ze hebben zich als een klasse van bezitters opgeworpen, die
de bezitlozen heeft beheerst en uitgezogen, totdat ze op hun beurt door
een opkomende klasse onder de voet werden gelopen. „De geschiedenis
.... is de geschiedenis van de klassenstrijd" ( Communistisch Manifest) . Als een erfzonde heeft het privaateigendom de mensen uit het
primitief communistisch paradijs verdreven en ze tegen elkaar opgejaagd. Deze onverbiddelijke strijd duurt thans nog voort onder haar
laatste en scherpste vorm: de titanenkamp tussen kapitalisten en proletariërs. „Le Grand Soir" zal de macht van de kapitalisten breken en de
productiemiddelen zullen weer gemeenschapsbezit worden. Is eenmaal
de erf zondesmet van het privaateigendom uitgewist, dan zullen als bij
toverslag de klassenstrijd en de klassenhaat verdwijnen. Met al de
voordelen van een uitgebreid productieapparaat zullen de mensen
wederom in een klassenloze maatschappij leven, „waar de vrije ontwikkeling van elkeen, de voorwaarde is voor de vrije ontwikkeling van
allen" (Communistisch Manifest) . De communistische revolutie zal
noodzakelijk de laatste zijn, want ze zal geen nieuwe klasse van uitbuiters aan de macht laten komen. Het proletariaat is immers geen
klasse, maar de „ontbinding van alle klassen en van alle nationalitei-
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ten" 5 ) ; het proletariaat is „een klasse met tot het uiterste vastgesnoerde boeien .... een sfeer, die een universeel karakter heeft, door haar
universeel lijden, .... een sfeer die het volledig verlies van de mens is
en die zich dus niet kan terugwinnen tenzij door het volledig terug
winnen van de mens" 6 ) . En de voorwaarden voor die revolutie zijn:
objectief genomen: een wereldproductie en een wereldmarkt met een
proletariaat in uiterste ellende; subjectief: een sterk ontwikkeld klassebewustzijn, waardoor het proletariaat zich bewust wordt van de ( historisch noodzakelijke) revolutie.
Aldus heeft Marx de richting van de geschiedenis uitgestippeld en
wee hem, die een andere mening zou zijn toegedaan. Het drievoudig
marxistisch anathema wordt hem zonder aarzelen naar het hoofd geslingerd: 1. Gij zijt een idealist (d.w.z. ge droomt in plaats van U aan
de wetenschappelijke gegevens te onderwerpen) . 2. Gij denkt en handelt ondialectisch (= gij zijt een metaphysicus, d.w.z. een verstarde
reactionnair) . 3. Gij gaat niet in de richting van de geschiedenis.
En men moet zich niet alleen bij Marx' opvatting over de mensen en
over de geschiedenis aansluiten, men moet ook naar die visie handelen.
Het gaat immers om een wereldbeschouwing, die de inzet van heel de
persoonlijtheid eist. Een overtuigd marxist, die niet tot de actie zou
overgaan is ondenkbaar. Denken en doen zijn één. De gedachte moet
actief zijn en de daad overdacht, gereflecteerd, bewust. Hier is Marx
consequent. Hij is een denker, maar dan een reëel denker en een
denkende realist; een philosoof, maar dan in de goede zin van het
woord,: een zoeker naar het waarom en een zwoeger voor het daarom
van mens en ding. Hij is evenzeer en onverdeeld een man van de actie;
zoals hij zijn daad altijd van te voren overdenkt, zo is zijn daad denkend, en zijn gedachte doende, en ten slotte reflecteert hij op zijn daad.
Zeker, er zullen altijd mensen zijn, die de zin van de geschiedenis
begrijpen en de mensheid in die richting sturen. Maar hoe breder dit
communistisch bewustzijn verspreid geraakt, des te eerder zal het uur
van het communisme slaan. Voor de volbloed communist gaat het er
dus om, de ebbe-en-vloed beweging van de geschiedenis te begrijpen
om dan alle krachten in te spannen in de richting van deze historische
dialectiek. Dit is de zin van de beroemde elfde thesis over Feuerbach:
„De philosophen hebben de wereld slechts op verschillende wijze geinterpreteerd, het komt er echter op aan haar te veranderen".
Marx is er zich evenwel niet van bewust hoezeer het ideaal dat hij
zich van de mens heeft gevormd --• en dat hij niet zonder een trans5)
0)
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positie van Hegel overnam — zijn interpretatie van de wetenschappelijke gegevens heeft beïnvloed. Het staat vast bij Marx: dat ideaal moet
en zal verwezenlijkt worden! Maar het gevolg van zo'n instelling kan
geen ander zijn dan dat hij in de wetenschap en in de geschiedenis
alleen die elementen ziet, die in het vastgelegde kader passen. Nog een
stap, en die elementen worden de enige en noodzakelijke wetten.
Welk is Marx' ideaal?
De identificatie van de mens met de natuur, met zichzelf en met de
anderen door tussenkomst van de arbeid. Met andere woorden: voor
Marx streven de mensen uiteindelijk naar een gemeenschap die op
zichzelf kan bestaan, die de cirkel van de volmaaktheid op zichzelf kan
sluiten. Elke afwijking van dit ideaal noemt Marx een vervreemding
( Entausserung, Entfremdung ) . Vanaf het einde der eerste periode,
waarin de mensen in een klassenloze gemeenschap leefden tot aan het
komende communisme, is heel de geschiedenis niets anders dan een
groeiende vervreemdingsactiviteit, een toenemend verlies van de menselijke waarde, een steeds wijder en dieper grijpende „ontmenselïjking".
Tegenover die vervreemding wordt de bevrijding, het herwinnen van
de menselijke waarde ingeleid door de communistische revolutie.
Van daaruit gezien lijkt het ons mogelijk in Marx' wereldbeschouwing een buitenkant en een binnenkant te onderscheiden: enerzijds het
dialectisch en historisch materialisme, anderzijds het marxistisch humanisme. Voornamelijk naar buiten ontwikkelt zich de dialectiek van de
klassenstrijd en van de klassenloze gemeenschap door middel van de
revoluties, meer naar binnen de dialectiek van de vervreemding en van
de bevrijding van de mens door middel van de arbeid. Deze laatste
dialectiek, dit humanisme van Marx, zal in een volgende bijdrage
ontwikkeld worden.
Besluit

Marx' wereldbeschouwing houdt ons dus voor dat, zowel in de
dialectische verhouding tussen boven- en onderbouw, als in de dialectische interpretatie van de geschiedenis, de economische activiteit in
laatste instantie beslissend is.
Dat Marx, op een min of meer arbitraire wijze, dit determinerend
vermogen aan het economisch element toekent en van daaruit het noodzakelijke verloop der geschiedenis uitstippelt, lijkt ons niet aan twijfel
onderhevig. Zijn dialectische instelling zelf bezorgt ons een sterk argument. Immers, naast het economische gegeven erkent Marx enerzijds
de invloed van de andere elementen: geographische en demographische
toestand, rassen, physische ontwikkeling van de arbeiders, e.a. Hij
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neemt anderzijds uitdrukkelijk de wisselwerking aan tussen de onderbouw en de bovenbouw. Die invloed van de ideologie op de materiële
activiteit is voor Marx steeds een zorgenkind geweest. In dit verband
klopt Engels zich op de borst en bekent dat het belang van de economische factor vaak werd overdreven. „Marx en ikzelf .... , schrijft hij
aan Jozef Bloch de 21e September 1890, dragen de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de - jongeren wel eens te veel belang hechten aan
het economisch aspect. Vóór onze tegenstanders moesten wij de nadruk
leggen op het essentiële principe, dat zij loochenden; en dan vonden wij
niet altijd de tijd, noch de plaats, noch de gelegenheid, om de andere
factoren, die in de wisselwerking deel hebben tot hun recht te doen
komen". Heeft Marx dit begrip wisselwerking bij Hegel gevonden? In
zijn „Philosophie des Geistes" zegt Hegel, dat men evengoed de Griekse zeden kan uitleggen door de Griekse wetgeving als de Griekse wetgeving door de Griekse zeden. Die interactie brengt Marx dan over op
zijn verhouding tussen bovenbouw en onderbouw, maar hij beweert
tegelijkertijd, zonder het afdoende te bewijzen, dat de onderbouw, de
economische activiteit, toch in laatste instantie de bovenbouw en meteen de historische evolutie van de maatschappij determineert. Deze
laatste stelling speelt de rol van een „deus ex machina , die het drama
van de mensengeschiedenis naar de door Marx gewenste ontknoping
moet voeren. Wie zal inderdaad precies uitmaken, welke factor in een
gegeven maatschappelijke of geestelijke structuurverandering de overhand gehad heeft: de gevoerde politiek, onderbevolking of overbevolking, de internationale conjunctuur, de mentaliteit, een uitvinding, de
godsdienstige overtuiging, de economie, de verworvenheden van de
arbeidende mens? Ten tijde van de Russische Octoberrevolutie bijvoorbeeld, was de economische ontwikkeling in het land der tsaren, volgens
Marx' theorie, niet op dat punt gekomen, waarop de overwinning van
het communisme kon verwacht worden; hier schijnt de revolutionnaire
geest, de ideologie dus, wel als doorslaggevende factor te hebben
gewerkt.
Daarenboven is het economisch element voor Marx niet alleen de
grondvoorwaarde, maar de oorzaak, die tenslotte bepaalt wat de mensen denken en doen. De klassieke weerlegging ligt voor de hand: de
geestelijke activiteit beheerst zowel de economische als elke andere
stoffelijke werkzaamheid. De geest is actuerend, de geest is activiteit.
De stof is slechts actief in en door de geest. De activiteit nu van de
geest vervolmaakt zich voortdurend; de geest wordt meer en meer
zichzelf de geest verovert zich meer en meer op de stof. Dit is de dialectische activiteit van de geest. En die dialectische activiteit is nood''
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zakelijk. Wat wil dit zeggen? Dat sedert het begin van de geschiedenis
de mens meer en meer zijn geestelijke identiteit op de materialiteit verwerft en dit noodzakelijk zal blijven doen. Deze noodzakelijke dialectiek gaat dus op voor het object van de metaphysica, niet voor het
object van de positieve wetenschappen, want de stof als zodanig kent
geen noodzakelijke, dialectische activiteit; men kan alleen in haar lezen
het pogen en het slagen van de zichzelf zoekende geest. Hierin ligt
juist Marx' grote fout, dat hij de noodzakelijke dialectiek van de geest
op de stof heeft willen toepassen, dat hij een noodzakelijk dialectisch
verloop heeft willen vinden in de economie. Het blijkt dus klaar: het
determinerende vermogen door Marx aan de materiële krachten toegekend in de geschiedenis en in de verhouding tussen onder- en bovenbouw, evenals de zogenaamde onafwendbare dialectiek van het historisch gebeuren, zijn louter als onbewezen stellingen geponeerd.
Marx zal er echter telkens weer op wijzen, dat hij de wisselwerking
van de geest op de stof aanneemt, zonder evenwel ooit duidelijk aan te
geven wat hij precies onder geest en stof verstaat en welke hun wederzijdse verhouding is. De oplossing bestaat hierin: aantonen dat Marx,
impliciet ten minste, ofwel in contradicties valt, ofwel een geestelijke
realiteit aanvaardt die niet herleidbaar is tot de stof. Zo zal blijken, dat
een dialectisch materialisme in laatste analyse contradictorisch is. De
dialectiek is eigenlijk het paard van Troje binnen de muren van het
materialisme: het materialisme toch sluit het geestelijke uit en de dialectiek wijst juist op een geestelijk gebeuren. Het moet nochtans gezegd
worden, dat deze inconsequenties en contradicties, die Marx overigens
nooit klaar heeft ingezien, noch hem noch zijn volgelingen in hun actie
belemmerd hebben. Integendeel, naar gelang het individu of de gemeenschap meer naar het materiële neigt of meer gesteld is op spirituele
waarden, kan de Marxist de nadruk leggen nu eens op het materialisme, dan weer op de dialectiek van Marx' wereldbeschouwing.

De weg naar een authentiek mensenbest aan
volgens John Henry Kardinaal Newman
door PROF. DR H. GEURTSEN S.J.

ERECHT merkt Maurice Nédoncelle in meerdere van zijn studies
over kardinaal Newman op, dat deze wellicht grootste denker der
19e eeuw meer van onze tijd is dan van die waarin hijzelf leefde. En
dit, niettegenstaande de bewonderende eerbied, welke professoren en
studenten beving voor de man, die „oude waarheid zo nieuw kon
maken". Deze bewondering ging gepaard met een geheimzinnige huiver, die de stemmen der studenten deed verstommen, wanneer hij door
de gangen van de Universiteit schreed. „Het was", zo tekent Wilfrid
Ward in zijn levensbeschrijving aan, „alsof een Ambrosius of Augustinus uit oude tijden onder ons was teruggekeerd". Maar ook ontaardde
deze huiver al te vaak in misverstand, afkeer en verzet, bij hen, die de
voor een ongeoefende zo gevaarvolle paden, waarlangs Newman zijn
weg koos naar de top van de berg, niet konden beklimmen. Newman
heeft geweten, dat hij te Rome in de vaticaanse kringen was voorgesteld als de gevaarlijkste mens voor Engeland en de Kerk; zijn
gevoelig hart heeft e r zelfs zeer onder geleden, maar ook berusting
gevonden in de zekerheid, dat spoedig na zijn dood zijn tijd eerst voor
goed zou aanbreken. Nieuwheid, ook al behelst deze in wezen slechts
verjongende vernieuwing, is vaak dwaling in de ogen van hen, die er
nog niet toe zijn voorbereid. Terwijl hijzelf met haast scrupuleuze zorgzaamheid de leidende geestesstromingen van zijn dagen opspoorde, en
wist door te dringen naar de verborgen beginselen die erachter staken,
kon deze profeet, die ver in de toekomst zag, maar al te weinig een
gewillig oor ontdekken.
Wij zijn hem des te meer dankbaar, dat hij de prijs van niet populair
te zijn heeft willen betalen, en het aandringen van hen, die hem tot
spreken en schrijven aanzetten, niet heeft willen ontlopen. Deze „stir
mulans" van buiten mag men trouwens alleen zien als een laatste wenk
van de goddelijke Voorzienigheid, om de van nature een ietwat schuchtere mens weer opnieuw te plaatsen voor het werk dat hij te verrichten
had. „Ik werk voor de toekomst" placht hij te zeggen en deze uitspraak
was in zijn mond geen aanmatigend zelfbedrog, maar een onontkoombaar gevolg van zijn diep inzicht in de roerselen en principes die een
mens of een bepaald mensengeslacht richten naar doeleinden, waarvan
zij zelf geen klaar bewustzijn hebben. Het genie is van alle tijden, het
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genie spreekt voor de mensheid, maar wordt dan ook noodzakelijk
boven de engheden van eigen dagen uitgeheven. Daardoor zal tijdelijk
de glans van zijn stralen door een wolk van onbegrip worden getemperd, maar des te meer zullen komende geslachten verlangen naar het
licht, waarin alle nevel verzwindt. „Ik vertrouw", zo schreef Newman
in 1864, „dat mijn gedachten spoedig na mijn dood zullen aanvaard
worden".
Zijn wij nu in staat deze diep-religieuse denker te begrijpen? Het
schijnt van wel. Hij wordt in den brede gelezen. Om strijd delft men
uit het vijftigtal boekdelen, die hij ons achterliet, het sprankelend
inzicht van gouden waarheid. Wij willen hier ook een blik in slaan en
toezien, of wij de weg die hij ons aanwijst om de mens, die in gevaar is,
te redden, kunnen verstaan.
De mens is in gevaar; ja, wij weten het eindelijk ook. Newman wist
het allang en sprak het uit temidden van mensen die daarvan nog niet
veel bespeurden. „Ik zie een tijd komen", schrijft hij in 1877, „na mijn
dood, wanneer nog alleen de toppen van de bergen zichtbaar zullen
zijn, gelijk eilanden temidden van woeste wateren .... Grote daden,
grote wijsheid en uitstekende moed zullen aan de katholieke leiders uit
de hemel gegeven moeten worden, om de Heilige Kerk te bevrijden van
deze vreselijke ramp. De laagste klas, die de talrijkste is, en niet gelooft,
zal uit de diepte der moderne steden oprijzen en de nieuwe gesel zijn
van God". Deze visie is bij Newman geen duister voorgevoelen, geen
toekomstbeeld, dat alleen maar baseren kan op een los weefsel van
vermoedens en inbeelding. „Ik heb de gave der profetie niet", zo zegt
hijzelf, wanneer hij zich verdedigt tegen het minachtend verwijt slechts
een al te gevoelige visionnair te zijn, „maar ik volg de beweging van de
vijandelijke macht; ik wil zien in welke richting zij opmarcheert. Mogelijk wordt de natuurlijke gang van zaken verhinderd door onvoorziene
gebeurtenissen, maar zo alles zijn natuurlijk verloop heeft, dan krijgen
wij deze vorm van ongeloof". Deze vorm! „De klaarste kop van Oxford", zoals Whately eens over Newman getuigde, zag in zijn heden
de vormen van het moderne ongeloof opdoemen en in een levensecht
beeld beschreef hij zo dikwijls de atmosfeer die ons nu omgeeft en met
verstikking bedreigt. Zijn intuitieve geest, die zo'n uiterst fijn gevoel
had voor de consequenties welke een bepaalde tijdgeest of het „ethos"
van een bepaalde persoon in zich besloot, onttrok zich niet aan de moeite
van een zorgzame analyse, die het geheel van zijn opus zo aantrekkelijk
maakt. Nu, nu wij midden in de door hem voorziene „onherbergzame"
wereld leven, worden wij geboeid door de fijnzinnige geest waarmee hij
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wijsheid. God is een natuur-God geworden, geen God van zondaars
meer.
In deze vrij-denkende mentaliteit zinkt de God van het Christendom
weg tot de laagte van een onpersoonlijke oer-bron der natuur.
Wanneer Newman zo herhaaldelijk het tafereel schildert van de
„religion of the day", „the world's religion", dan is dit, omdat deze
halve waarheid stilaan op weg is naar volslagen heidendom: „Nooit
werd er door de vijand een zo fijne leuze in elkaar gezet en met zulk
een vooruitzicht op succes".
Vanuit dit grondige inzicht in het „ethos" van het veelkoppige
liberalisme ziet Newman in de toekomst. Dit liberalisme, eerst soepel en
buigzaam uit berekening, spoedig hard en wreed tegenover eenieder
die zich niet onderwerpen wil aan de natuurlijke gevolgen van de vrije
ontplooiing, aan de conventies en aan de voor iedereen noodzakelijke
inschikkelijkheden, jaagt de massa Lesamen. De algemene ontwrichting,
waarin de willekeur der enkelingen het recht en vooral de rechtvaardige
verdeling der aardse goederen, het fundament der cultuur, gebracht
heeft, moet hersteld worden. De reactie doet beroep op de mythische,
blinde krachten en passies en zet de wereld in vlammen. Nu eerst
dreigt voorgoed in het tijdperk van het collectivisme de mens verloren
te gaan. Dit heeft de geniale Newman voorzien als de laatste vrucht
van het oppervlakkig en onpersoonlijk geestestype, dat door het rationalisme zelf gekweekt is.
Hier grijpt nu de strijd om een authentiek mensenbestaan aan. Dit is
het thema van onze dagen. Reeds vroeger aangeduid door Pascal
wordt de tegenstelling tussen de „eigenlijke" en de „oneigenlijke"
mens overgenomen door denkers met heel verschillende bekommernis
en in dienst gesteld van heel verschillende wereldbeschouwingen.
Tegenover de „plebs", die volgens de publieke opinie oordeelt, plaatst
Kierkegaard de persoonlijke religieuse mens, die in existentiële angst
voor het aanschijn van de levende God staat. „Le moi public" en „le
moi privé" bij R. le Senne, de spanning tussen persoon en individu bij
de personalistische stromingen, het thema in „étre et avoir" van Gabriel Marcel, de confrontering van „de mens die zichzelf is" en „de
mens die aan zichzelf ontvreemd is" bij J. Ortega y Gasset, het „verloren-zijn" van de mens aan het onpersoonlijk „Man", de bijna almachtige vijand voor het echte „Dasein" bij Martin Heidegger, nemen allen
hetzelfde thema op.
Zijn wij in deze nood en in dit pogen beter in staat Newman te
begrijpen? Het schijnt van wel. Newman is de onovertroffen meester in
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de diepzinnige analyse der twee menselijke verschijningsvormen: de
inauthentieke en de authentieke mens. Zijn levenswerk was niets
anders dan een opsporen van de verborgen wegen waarlangs de mens
zijn menselijkheid verliest. De wens die Martin Heidegger uitspreekt in
zijn „Brief fiber den Humanismus": „dasz der Mensch mehr menschlich sei", is de wens van Newman bij uitstek.
Martin Heidegger meent, dat zijn philosophische leer niet te weerleggen is maar alleen te overstijgen door een dieper toetasten in het
menselijk wezen dan hij vermocht te doen. Newman heeft dieper mogen
zien en ervaren. De „Gnade und Huld" van het „eigenlijke" zijn, dat
Heidegger moeizaam tracht te benaderen, is over Newman gekomen
als een geschenk van de Hemel.
Waar ligt de oorsprong van Newmans denken, dat zich in een
voortgezette arbeid van zestig jaren in één lange rechte lijn ontwikkelt
en verdiept? Het is de bekende ervaring, die hij reeds op 15-jarige
leeftijd had in de eenzaamheid van zijn ziel: hij wordt zich bewust van
zijn eigen bestaan en tegelijk van de aanwezigheid van de grote God in
ons en boven ons, als onze Heer en Rechter, die in ons verblijft door
zijn stadhouder, ons geweten. „Voor het eerst vond ik rust in de
gedachte van twee en enkel twee wezens, die al de rest in de schaduw
stellen, beiden klaarblijkelijk als het licht, mijzelf. en mijn Schepper".
Dit is evenwel slechts de éne pool die zijn geest in beweging zal
zetten. Daarnaast werkt nog een andere kracht, schril contrasterend
met het innerlijk licht in zijn ziel. Met verbijstering slaat hij vanuit zijn
geweten het bewegelijke toneel van de wereld gade. Die wereld is als
de voortdurende loochening van zijn meest intieme evidenties. „Ik kijk
van mijzelf uit over de wereld van de mensen heen, en bevind mij voor
een toneel, dat mij onuitsprekelijk ellendig maakt. De wereld schijnt de
grote waarheid, die mijn gehele wezen vervult, te logenstraffen; en de
indruk daarvan is noodzakelijkerwijze zo verwarrend, als wanneer zij
mijn eigen bestaan moest loochenen. Als ik in een spiegel kijkend, mijn
eigen gelaat niet zou zien, dan zou dat soort van gevoel mij bekruipen,
dat ik thans gevoel, wanneer ik in deze druk levende wereld kijk,
zonder er een afglans te vinden van mijn Schepper .... Als er in mijn
geweten en in mijn hart niet die duidelijk sprekende stem was, zou ik
bij het zien van de wereld een goddeloze zijn of een pantheïst of een
polytheïst".
Men heeft de ingekeerdheid van Newman en zijn vreemdheid tegenover de wereld veelal willen zoeken in de platoonse trekken van zijn
temperament. Maar dit karakter was slechts de van hogerhand bereide
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voorwaarde voor de beleving van de schrille tegenstelling, die voortaan
heel zijn leven en heel zijn werk gaat bepalen. De huiver en angst
waarmee deze antinomie Newman vervult, is de fundamentele situatie
die hem voortstuwt om de spanning te breken. Geen waarheid wordt
sterker aan zijn geest opgedrongen dan Gods bestaan, maar geen idee
is met meer moeilijkheden omgeven wanneer hij buiten zichzelf de
wereld beschouwt. De wereld is ons toch als onze natuurlijke behuizing
gegeven, in die wereld zijn wij toch met heel ons wezen ingelijfd? En
diezelfde wereld, voortdurend opgebouwd door de driften naar bezit en
genot en macht, is een voortdurende aanval op ons eigen wezen, een
blijvende, drukkende bekoring. Het gaat niet aan, om de stem van het
geweten, die in alle mensen spreekt, te overstemmen en voortaan slechts
te willen verblijven aan de oppervlakte der werkelijkheid. Dat doet de
oppervlakkige mens, die slechts in de schijn leeft. Daarmee is wel de
levensspanning verbroken, maar van de andere kant ook alle houvast
verloren. Het denken en doen van de niet authentieke mens mist de
levende inspiratie van het geweten, met zijn grote beginselen, die
éénheid kunnen brengen. Het wordt beheerst door de steeds wisselende
opinies van een wankel werelds milieu. Het schommelt heen en weer,
bezorgd om zich voortdurend laf aan te passen aan de grillige wisseling
van de publieke mening.
De echte mens zal zijn levensbeschouwing niet van buitenuil opbouwen, maar van binnenuit; vanuit zijn trouw aan het licht dat in hem
is gaat hij de weg zoeken om zichzelf te realiseren en tevens de aarde
te bezitten. „Er is voor de geest geen eerbiedwaardiger gids in het
verstandelijk onderzoek en in de praktijk van het leven dan het bewustzijn van goed en kwaad, van waarheid en leugen, de zin voor wat
welgevoegelijk is, consequent en edel, die de Schepper tot een bestanddeel van onze oorspronkelijke natuur gemaakt heeft".
Het zou een grove misvatting zijn Newman als een cultuurpessimist
voor te stellen, die zich maar het liefst afzijdig zou willen houden van
alle ontwikkeling in de samenleving. Hij die tegelijk theoloog en philosoof was, paedagoog en priester, wetenschapsmens en dichter, kunstenaar en mysticus, criticus en essayist, werker en bidder, is er in eigen
persoon de meest sprekende weerlegging van. Zijn soms bittere uitlatingen over de „arme, bedriegelijke, stofferige, onprofijtelijke" wereld, zijn
slechts relatief te nemen. Voor hem staat vast dat wetenschap en kunst,
openbaar en privaat leven, cultuur en economie, grote waarde hebben.
De mens huist op aarde en het is hem niet vergund het hem toegewezen
verblijf eigenmachtig met een ander te verwisselen. Maar ook staat bij
hem vast, dat dit alles op zich geen kracht bezit voor ons authentiek
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mens-zijn, en slechts in dienst komt te staan van lage lust en wrede
overheersing, wanneer men niet weet door te stoten naar de kern van
ons bestaan: ons geweten. Het wettig gebruik van de rede aanwijzen is
niet hetzelfde als de rede minachten, het menselijk vernuft onderwerpen
aan de morele wetten, is niet hetzelfde als afstand doen van intellectuele ontwikkeling. De verstandelijke cultuur zal ons dienstbaar zijn bij
het zoeken naar de waarheid, indien wij open oog hebben voor de
waarheid, d.w.z. voor het eenmakend princiep in ons leven. Wanneer
deze eenheidskern ontbreekt, zijn wij veroordeeld om op een onvaste
zee van meningen te blijven rondzwalken. Newman verdedigt met klem
in zijn meesterlijk werk over de „Idee van een Universiteit" de vrije,
onvervaarde beoefening van de wetenschap, zonder enige vrees voor al
haar vooruitstrevende tendenzen; hij vervalt nooit in obscurantisme.
Van de andere kant heeft niemand zo scherp de gevaren van de cultuur
gezien en ontleed. Deze discrepantie wordt overbrugd of verhevigd
alnaargelang de mens de kern van zijn wezen zal ontdekken of verstikken.
Wij hebben ons de vraag gesteld of wij nu beter in staat zijn Newman te begrijpen. En wij hebben geantwoord: het schijnt van wel. Onze
tijd zoekt de authentieke mens net als hij. De vraag naar de mens is de
grote vraag van iedere philosoof en is op veler lippen. Hoe kan men de
mens redden uit zijn verlorenheid, zijn oppervlakkig en onvrij bestaan?
Zo vroeg ook Newman. In deze kommer vindt onze tijd in hem een
volledig medestander. Er bestaat echter tegelijk ook vaak een zeer
diepe kloof en men zoekt een authenticiteit, die lijnrecht staat tegenover de mensenidee die Newman ontwikkelde.
Deze fundamentele divergentie dient nog te worden ontwikkeld. Zo
alleen zullen wij Newmans conceptie geheel trouw weergeven.
Welke is dan vooreerst de oplossing die ons heden wordt voorgesteld?
De mens, zo zegt men ons, zal zijn eigen bestaan in handen moeten
nemen. Hij heeft zich niet enkel te vervolmaken, maar zichzelf eerst te
maken. Hij is geen wezen, dat eigen ontplooiing zoekt in van te voren
vaststaande kaders. Die gebondenheid aan normen en conventies, die
onderworpenheid aan de wetten van zijn zogenaamde natuur, hebben
slechts zijn eigenlijke bestaanswijze verdoezeld en ten gronde gericht.
De mens is geen zaak, geen ding, dat men in vaste banen kan leiden.
De mens is een „existentie" die zichzelf bepaalt. Het bestaan is hem
wel opgelegd, maar zijn taak is het dit ,,geworpen-zijn" in de wereld
door een stoutmoedige overgave en in vrije verbintenis verder te ont-
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werpen. Hij heeft te kiezen, te handelen, te beslissen in een door niets
gebonden vrijheid. Uit de bundel mogelijkheden die voor hem liggen,
zal die keuze de ware menselijke zijn, die geheel en al zijn eigen daad
is. Al de perspectieven in de ogen ziende, ook al zijn deze nog zo
benauwend, behoort hij op heldhaftige wijze en in perfecte vrijheid zich
over te geven, zichzelf in te zetten: „nous nous engageons".
Deze bedwelming door de razernij der daad omwille van de daad,
deze radicaal autonome mensendaad, heeft Newman gezien als het
uiterste gevaar, waarnaar de mensengeschiedenis van zijn dagen op
weg was. Had de rationalist nog zijn verstand als laatste norm genomen
om uit te maken wat voor hem als mens dienstig en goed was, nu zal
diezelfde mens eerst bepalen, ontwerpen, wat de mens zelf is. Had de
rationalist nog zijn menselijke natuur met haar bepaalde tendenzen
aanvaard en wetten opgespoord voor haar ontplooiing, nu zal diezelfde
mens geen wetten meer dulden, maar door zijn vrije existentiële daad
zijn eigen wezen eerst opbouwen.
„Lif e is for action", inderdaad, dat leert Newman ook, maar terstond
voegt hij eraan toe: „uit onszelf echter hebben wij noch werk, noch
plan, noch kennis, noch wijsheid". Het vriendelijk licht van het geweten
openbaart ons ook onze Schepper en Heer. Het geweten is de echo van
Gods stem. Het geweten is iets goddelijks; het geweten is iets anders
dan wat ons persoonlijk goeddunkt, iets anders dan een „private
judgement". Zijn innerlijke richting wijst naar God. De oorspronkelijkheid van onze meest persoonlijke kern wijst naar de Oorsprong van alle
werkelijkheid. Het geweten stelt ons in staat om mee te werken met de
voorzienige God of om Hem tegen te werken. Onze vrijheid is uit Hem.
Het geweten is niet een egoïstische weg om met onszelf in het gerede
te komen; het is „boodschap" uit de hemel. Hier krijgt het authentieke
mensenbeeld zijn afgerondheid. Getrouwheid aan het geweten mag men
vertalen in een mede-voltrekken van de plannen Gods. Getrouwheid
aan het geweten is meebouwen aan de authentieke wereld zoals God
deze wereld wil. De zin van de mens is: „co-rédempteur du monde".
Men heeft vaak de leer van Newman over het geweten verkeerd geinterpreteerd door er niets anders in te zien dan de primauteit van het
eigenmachtig oordeel. Alsof Newman dan toch zo iets zou leren als de
ongebonden daad! Ook hier is zijn eigen leven de beste weerlegging.
Niets dan getrouwheid aan het geweten heeft hemzelf binnengeleid in
de Moederkerk. „Het geweten zelf legt U op tot andere middelen uw
toevlucht te nemen dan tot uw private redenering en persoonlijk waarnemingsvermogen om te weten wat God van U vraagt". Daarom heeft
24
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hij zelfs naar dit „moral centre" gewezen. Zijn strijd ging tegen het
liberaal en rationalistisch princiep van het primaat der menselijke rede.
Getrouwheid aan het geweten zal eenieder, ook al is hij nog ver van de
katholieke kerk verwijderd, met stelligheid voortstuwen op de weg die
in die haven van vrede uitmondt. Ongetrouwheid aan het geweten
evenwel is onherroepelijk een stap naar het volslagen atheïsme. En
deze tegenstelling beslist over het authentieke of verloren mensenbestaan.

Moest de philosophie van de ongebonden daad, die geen ander
motief aanvaardt dan de vrijheid, noodzakelijk alle werkelijkheid en
bestaan zinloos en absurd verklaren, Newman heeft in zijn leer over het
geweten de zin en verklaring gevonden voor al wat licht en donker is
in deze wereld. Zijn existentiële zelf af f irmatie sluit hem niet op in de
engheid van een louter bestaan in een „onherbergzame" wereld. Zijn
innerlijk breekt door de grenzen van het tijdelijke heen. Hij aanvaardt
in nederigheid, dankbaarheid en plichtsbesef de horizonten met oneindig perspectief, zonder eigenmachtig grenzen te stellen aan zijn wezen
en bestaan. Dat is in strijd met de grondervaring van onze authentieke
existentie en vervalt daarom in de flagrante contradictie wanneer wij
erover nadenken. Want wie eigenmachtig grenzen stelt aan zijn wezen,
is reeds op hetzelfde ogenblik de grens voorbij, en dat wil niets anders
zeggen dan dat hij zijn eigenlijk bestaan nog niet geraakt heeft.
Maar verliest de menselijke daad in zijn gebondenheid aan het
geweten en langs deze „Vicarius Dei" aan God en alles wat Hij wil
uitwerken niet iets van zijn grootheid, van zijn „Wagnis"? Integendeel,
hier bereikt ons mensenbestaan zijn hoogste spanning, zijn meest heilige
ernst. Deze spanning heeft Newman neergelegd in zijn kort gedicht:
„Lead kindly Light". „Deze woorden", zegt H. Scott Holland, „zijn
overgegaan in de verbeelding en in de litteratuur van Engeland; en
altijd zullen zij het hart van het ganse volk vasthechten aan het aandenken van de man, die eens in bittere ervaring en te midden van het
donker dat hem omgaf hun aandoenlijk geheim tot het eind toe uitgelezen heeft". Er is een vrees in ons, een onrust, zolang de wereld ons
omringt. Die wereld is immer de grote bekoring, en bovendien een stuk
van onze persoonlijkheid. Wij zijn kinderen van een bepaalde tijd, met
haar eigen beginselen, die ons denken even verborgen pogen te richten
als de beginselen van ons geweten. Wij zijn voortdurend in gevaar om
het enige licht van ons authentiek bestaan te verduisteren. Dit voortdurend wandelen aan de rand van de omringende duisternis, terwijl er
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tegelijk in ons een Godswerk voltrokken moet worden, is de „existentiële" onrust van ons bestaan. Maar die nood is tegelijk één met de
zonnige zekerheid dat er steeds een weg te bewandelen is naar ons
meest eigene zijn. Deze weg heet van de kant van God: Voorzienigheid, en van onze kant gezien: de goddelijke deugd van hoop.
Deze Voorzienigheid en deze Hoop heeft de handen van Newman
gevouwen, en geeft ons het slotaccoord van het authentieke mensenbestaan:
„Leid, vriendelijk Licht, te midden van het donker dat me
omgeeft, leid gij m ij voort! De nacht is duister en ik ben
ver van huis --- leid gij mij voort! Bewaak mijn schreden;
ik vraag niet om wat vér-af ligt te zien één enkele
stap is m ij genoeg".
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over de inspanning die van de organist in manuaal en pedaal werd
gevergd! — ) , anderzijds, met de vrij geringe — en meermalen wisselvallige — bezetting die Bach voor zijn vocale en instrumentale werken
ter beschikking kreeg ( wat, buiten uitzonderlijke gelegenheden met
massale bezetting, vrij algemeen het geval was — ) ? Zou het dan
gewaagd zijn te vermoeden: dat de interpretaties die sedert de 19e
eeuw burgerrecht kregen, misschien wel iets méér hebben van de
dynamische roes en de zwoelheid der Romantiek dan van de afgemeten
gewichtigheid der Barok? Naar allen schijn kan de omslachtigheid
van melodie, harmonie en polyphonie, toch nooit hebben geduld, dat
iets van de weelde der siernoten, van het decoratieve der melodie verloren zou gaan door een te vlugge beweging of door een te overvloedige bezetting der afzonderlijke stemmen of partijen.
Wij kunnen evenwel gerust zijn! Bach's faam dagtekent niet uit
onze, doch uit zijn eigen tijd. Al had de klank ervan — in tegenstelling
van Handel's kunst — niet de wereld kunnen bereiken, toch kennen wij
de hoge waardering uit de gesloten kringen waarin hij verbleef. Bij dat
getuigenis komt bovendien de persoonlijke ervaring van moderne organisten en Bachcommentatoren die, hier, onmiddellijk veel meer betekenis heeft dan ten aanzien van componisten uit b.v. de Oudheid, van
wie uit geschreven bronnen wel de lof tot ons doorklinkt, maar wier
muziek voor ons niet bleef bewaard; of van polyphonisten der late
Middeleeuwen waarvan kronieken en gedichten ons de onverdeelde
waardering hunner tijdgenoten doen kennen, doch wier klankbeeld
voor een moderner geoefend oor iets bevreemdends houdt.
Wij menen dat een voor ons gehoor vertrouwd notenschrift als dat
der Barok, waarvan wij omtrent tekstbeeld en klankschakering bevredigende zekerheid bezitten, door een eventuele „verkleurde interpretatie- voor de bevoegde Bachkenners van heden niet meer in die mate tot
een misleiding kan worden, dat de esthetische kern in zijn wezen voor
hen zou verloren blijven.
* * *

J. S. Bach werd geboren in een tijd toen, op stoffelijk en geestelijk
gebied, het Duitse volk nog zwaar de gevolgen voelde van een dertigjarige oorlog. Het intiem beleven van een rotsvast geloof was voorzeker het sterke houvast der toenmalige gemeenschap. De herinnering
daaraan zou niet zozeer door de beeldende kunsten worden vastgelegd;
want deze kunstuitingen werden door het protestantisme, vooral door
het calvinisme, voor het kerkgebouw althans niet aanvaard. In die
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kringen was vooral de muziek het kanaal waar langs de godsdienstige
beleving zich uitvieren kon. Van alle kunsten, heeft dan ook wellicht in
die eeuw de muziek de weelderigste ontplooiing gekend. Daarvan is
Bach wel de hoogste vertegenwoordiger geworden.
Doch als kind van de uitstervende 17e eeuw, barok naar gevoel en
verbeelding, een taal sprekende waarin al de subtiliteiten van deze
periode als van nature, meer dan bij anderen, de fijnste vormen kregen,
heeft hij niet meer de tijd gehad om zijn overwegend barokke kunst in
een gaaf barokklimaat te laten gedijen. Zijn productiviteit valt in de 18e
eeuw, toen heel langzaam doch zeker, Duitsland economisch, politiek en
tevens cultureel herleefde en reeds doorkruist werd met stromingen van
een nieuwe geestesrichting. Deze stromingen rukten niet alleen de oude
mystieke opvattingen omver, doch zij openden geheel nieuwe horizonten, waarvan de aantrekkingskracht veeleer sprak tot de zelfgenoegzaamheid van het verstand. De daaraan beantwoordende kunstvisie
was er ene van klaarheid en beheersing.
J. S. Bach leeft op dat hellend vlak, waar de barok-mystiek onder
gaat en de Verlichting de bovenhand krijgt. De vorstelijke machten
verloren hun dwingend karakter. Rond de helft der eeuw neemt de
paleizenbouw voor absolutistische machthebbers een eind. De handel
maakt de burger zelfstandig naast de prinsen. De kulturele betekenis
der kerk is verzwakt. In muziek- en gedachtenleven triomfeert de verwereldlijking. In de muziek verliezen de spiritualistische doelstellingen
uit de oude af f ectenleer hun kracht; in hun plaats treedt het verlangen
op de voorgrond om de formules direct toepasselijk te maken voor de
uitdrukking van een tastbaar gevoel.
In dit verband is de traditionele ideologie nopens sferenmuziek nog
wel niet dood, maar wordt voorbijgestreefd door de zinnelijke waarde
van de klank, door de esthetische werking van de sonoriteit, door het
onmiddellijk „zinnelijk genot" dat de muziek verschaft. Ingevolge de
verzwakking der absolutistische, centraliserende macht, zou tevens de
daarmee verbonden staande „vertoonkunst" der lyrische tragedie wijken. Deze moest inderdaad haar opperheerschappij afstaan aan de kritisch opgevatte komische opera: de Beggers Opera in Engeland, de
Buffa in Italië, de Opera Comique in Frankrijk, het Singspiel in Duitsland. Het aanzien van hoftheater en hofkapellen verzwakt. Men krijgt
oor voor het lied ... van het volk! In de muziek wordt de lenigheid van
een zangerig spel en een op de tekst af gerhythmeerde zang belangwekkender dan de onstuitbare vloed der barok en de nadrukkelijke barokdeclamatie. Boven verstandelijke, objectieve voorstellingskracht zocht
men in de litteratuur naar taalkwaliteiten die tevens de zin voor zuivere
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muzikaliteit bevredigen. Op elk gebied van kunst wordt de strenge en
veelomvademende barokvorm geleidelijk opgelost in de lenige en weke
lichtheid van meer begrensde rococostructuren.
J. S. Bach had de muziek nog als een bovennatuurlijk imperatief
gevoeld, terwijl zij, die in den aanvang der 18e eeuw — dus een generatie later — geboren werden, de weg uitgaan van de opera en de
zinnelijke aantrekkelijkheid der Italiaanse stemkunst, óók de kerkelijke
kunst kleden in die stijl en aan de instrumentale muziek het karakter
verlenen van een innemend spel voor een koket gezelschapsleven! Bij
componisten uit een nog latere generatie — rond de helft der eeuw
geboren ^-- zal de toonkunst reeds accenten krijgen die een weinig later
kunnen uitgroeien tot de beklemtoning van betoog en zielsontlading: wij
stuiten hier reeds op de kunst der vroegste romantici, d.i. der generatie
geboren in het laatste kwartaal der 18e eeuw.
Méér dan Handel, stond Bach nog godsdienstig gebonden, en méér
dan bij Handel bleef bij hem de zinnelijke drang der persoonlijkheid
door de vormelijke schoonheid van zijn kunst beheerst. Doch méér nog
dan Handel zou hij dan ook geïsoleerd en voorbijgegaan worden. De
nieuwe gevoelsstromingen die Gluck en Bach's zonen helpen verwekken, gaan J. S. Bach overspoelen.
De nieuwe tijd beoogde niet meer bepaalde gevoelens actief te maken
en te pogen ze tot „heilzame" morele en lichamelijke werking op te
voeren in de mens, doch men zocht het gevoel, om zichzelf, onmiddellijk te projecteren in de klank. Het werden vroege signalen van de
individuele uitdrukking ener individuele aandoening die de kunstenaar
zich tot taak zou nemen in de naaste toekomst.
Ingevolge hiervan breken de barokke bouwvormen als fuga, da capo,
instrumentale en vocale constructies met hun geijkte tegenstellingen
van soli en tutti, van hard en zacht, en we zien de instrumentale kunst
zoeken naar een steunpunt in de zangerigheid der bovenmelodie, terwijl aanvankelijk een vrij willekeurige verscheidenheid van gevoelsmomenten weerspiegeld staat in een afwisselende zetting van het
muziekbeeld. Een z.g. „galante musicering" breekt de oude dicht in
elkaar gesponnen barokmelodiëring tot kleine zinnetjes zoals de
gebogen lijnen aan beeld en tectoniek de forse kracht ontnemen —
terwijl een sier van subtiele notenomschrijvingen de aanblik van de
melodie op kokette wijze verlevendigt.
Evenwel zal pas rond de helft der eeuw een meer uitgesproken
„gevoelsstijl", die 's kunstenaars spontane gevoelens zal pogen op te
nemen, meer algemeen worden.
De omgeving waarin Bach opgroeide was, inderdaad, een hellend
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aan ang der Romantiek als een meer vergeestelijkt type tegenover de
laat.-romantische en meer erotische Wagner stond, doch één met hem
was in de Romantiek; zo stond Bach als een meer vergeestelijkt en
meer lyrisch type tegenover een zinnelijker en heroïscher Handel, doch
bleef met deze één in de synthese van de ondergaande Barok.

***
J. S. Bach is, in de bij uitstek germaanse traditie, méér nog dan
Handel, een polyphoon type. Hij bleek het te zijn van de aanvang af en
zijn hele werk bleef er een getuigenis van. Indien hij in het samenspel
graag de altviool speelde, werd hem dit wellicht ook gedeeltelijk ingegeven door de polyphonist in hem, die graag de activiteit volgde van
elke individuele stem die zich boven en onder hem bewoog.
Indien wij hem houden voor een polyphoon type, wil dit niet zeggen
dat hij niet evenzeer in een rustig klankbeeld van nagenoeg homophone
zetting de hoogste uitdrukkingskracht heeft bereikt. Om dit toe te
lichten, behoeft men slechts de religieus gestemde aria uit de orkestsuite in D gr. te beluisteren, of een keuze te doen uit de in dat teken
staande koralen, uit cantaten en oratoriën.
Wij willen daarmee zeggen dat zijne „natuurlijke" spreekwijze wel
de polyphone blijkt te zijn: hij zoekt graag levendige zelfstandige werking van elke stem in het harmoniebeeld. Het componeren van de
ingewikkeldste en knapste fuga was voor hem schijnbaar niet lastiger
dan het schrijven van een eenvoudig lied in liggende accoorden.
Die natuurlijke manier van spelen is niet noodzakelijk cerebraal
geworden. Tot in zijn contrapuntisch meest doorgevoerde constructies
(o.m. Das Musikalische Opfer; Kunst der Fuge; grote koren uit Oratorio's en Mis; het spel tussen solostemmen en instrumenten in solocantaten) is het ten slotte overwegend de dichter die het wint.
In dit opzicht is hij een ongewoon belangwekkende verschijning. De
opzet zijner polyphone constructies in koren, fuga's en concerto's, zijn
haast athletisch aandoende behendigheid (o.m. de chromatische fantasie en fuga, de Ciaconna voor viool, de Passacaglia in c kl. enz.) ,
zouden immers het vermoeden kunnen wekken dat verstandelijke leiding er ten slotte toch de bezieling moet hebben gehinderd. Nochtans
zal er wel niemand worden gevonden die beweert, dat het essentiële
van zijn werk niet van bezieling is vervuld. Dáár precies ligt het subtiele geheim van zijn kunst, dat het consequente schakelwerk van de
ingewikkeldste dialektiek zijner motieven hem schijnbaar in die mate
lag, dat het als de natuurlijke denkorde werd van zijn tot scheppen
gedrongen persoonlijkheid. Het is alsof hij elk complex samenspel
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zonder de minste aarzeling tot een goed einde heeft gebracht. De ontwikkeling is steeds natuurlijkerwijze raak, doet niet aan schoolsheid
denken, doch spreekt gemakkelijk het esthetische bewustzijn aan met
een speelvaardigheid die steeds mooi blijft van overredingskracht.
In dit verband is het niet onnuttig er op te wijzen, dat J. S. Bach ten
slotte een uitzonderlijk sterk componist is geweest, die door een zeldzame beheersing der techniek, voor zijn barokkunst ontzag bleef afdwingen van verlichte geesten uit zijn dagen.
Wij denken daarbij niet in de eerste plaats aan de musicus die uitgebreide, verrassende en technisch-ingewikkelde vormen weet te scheppen, een veelkleurig apparaat van stemmen en instrumenten kan doen
samenklinken en zich wagen mag aan composities die van een grote
verscheidenheid van plastische uitdrukkingsmiddelen blijk geven.
De degelijkheid van een compositie wordt bovendien in de baroktijd
4-- ook voor het gevoel naar normen gemeten die anders zijn dan die
der Romantiek. Het verloop van elk onderdeel blijft meer eenvormig,
niet onderhevig aan bewogen incidenten, door momentele gevoelswendingen ingegeven. Naast de gevoelsaccenten van harmonisatie, rhyth
mering en melodiek, zit een groot deel der poëzie juist in de overredingskracht die het onbelemmerde spel vertoont in elk der naast elkan
der contrasterende onderdelen van vocale en instrumentale muziek,
méér dan in de effecten door instrumentatie en techniek verwekte
coloriet of door verrassingen in de beweging zélf gezocht.
Wanneer men o.m. spreekt van de bewuste instrumentenkeuze waarvan Bach blijk geeft, betreft dit principieel ook niet het orkestraal effect
omzichzelfswille, met een standardisering van instrumentengroepen,
met zijn subtiel gegradueerd klankkletirgamma, met de ontelbare sonore
kwaliteiten die ontstaan uit de vele koppelingsmogelijkheden tussen
instrumenten onderling, waarbij het individuele timbre ondergaat in
een nieuw-gecombineerde klankkleur.
Bach's tijd gebruikt nog niet de instrumentale groepering zoals
Haydn en Mozart die zullen kennen. Met of zonder de vollere harmonie
van een synthetisch instrument als het orgel gaat het bij hem om een
combinatie waarbij naast enkele symbolische klankef f ecten --- vóóral
individuele timbrewaarden (viool, trompet, hobo, fluit, e.a.) zich doen
gelden in het lineaire weefsel ener polyphonie. Vandaar niet alleen de
sterk tegen elkander afgetekende en minder vermengbare registers ook
op het orgel, de scherpe scheiding van klank in fluit, hobo, viool, óók
in de begrensde klankruimten ener kamermuziek, doch tevens de isolatie van instrumentsoorten in het orkest, meermalen bovendien nog
benadrukt door een zelfstandig motief voor elke soort.
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Van die gelijkberechtiging tussen individuele instrumententimbres en
stem, bieden niet alleen aria's en duetten uit grote vocale werken, doch
tevens de solocantaten zeer vele voorbeelden! Ook daar kan men zich
tevens overtuigen van de bewustheid, waarmee Bach in al zijn grote
vocale werken blijk geeft van een overwogen gevoelssymboliek bij de
keuze van de stem- en van de instrumentkleuren.
Als voorbeeld van zijn instrumentale fantasie kan hier verwezen
worden naar zijn Brandenburgse concerto's. Zij werden geschreven
voor een beperkt aantal instrumenten, berekend als zij waren op wat er
in de muziekkapel van de markgraaf aan instrumenten voorhanden
was. Met een meesterlijke behendigheid weet Bach er aan de solistische mogelijkheid van elk instrument te gemoet te komen. Hij doet het
steeds op zulk een wijze dat nooit de afhankelijkheid van het beschikbaar materiaal hem noopt tot kunstgrepen; steeds weet de dichter in
hem het spel te volvoeren met een weergaloze natuurlijkheid.
Men moet, inderdaad, de kwaliteit van deze meesterlijke componist
niet zoeken onder het licht der plastische fantasie van latere kultuurschakeringen; men moet haar zoeken in datgene wat aan geheel de
zuiver-muzikale vormgeving in de na-renaissancistische perioden tot in
het classicisme, tot grondslag werd gelegd: een uit één worp gegoten
vrij eenvormig spelverloop van volstrekte rhythmische, harmonische en
motivische consequentie, dat niet behept is met zinnelijk effectbejag.
Die zuivere speelvorm heeft misschien wel tot algemeen gevolg
gehad, dat de hoeveelheid muziek die uit de perioden tussen Barok en
Classicismus --- dus tot vóór de Romantiek — ons nog blijft behagen,
groter is dan die uit de Romantiek. Minder dan de Romantiek hebben
deze eeuwen de ontleding van bizondere zielsbewegingen met al haar
nuanceringen op het oog genomen, dan wel de muzikale symbolisering
van algemene gevoelsstanden. De aandacht werd uiteraard méér op de
gaafheid van een ononderbroken spelverloop dan op de uitdrukking
van elke beleefde gevoelsschakering gericht. Wil de thematische uitwerking der Romantiek blijven boeien dan moet zij onophoudelijk
emotief gespannen staan. Begeeft de spanning het, dan valt tevens het
doel weg van de uitwerking, van de vorm. De gaafheid van een romantische vorm zit niet in zijn spel alléén, doch tevens in de gevoelswaarden die in dat spel gedragen en erdoor moeten worden uitgedrukt.
Zuivere vormvaardigheid in romantische zin, boeit niet, omdat wij daar
het doel niet voelen bereikt.
In de voor-romantische periode kan een ruim deel van het esthetisch
genot alléén in het gaaf verloop van het consequente vormenspel
besloten liggen. Minder bezielde kunst uit deze tijden kan alléén reeds
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door de gang van het spel behagen. Althans in zekere mate! Want het
blijft óók in deze periode waar, dat klaarblijkelijk bezielde kunst het
wint van die welke enkel waarde heeft van haar vormgaafheid.
Doch welke periode wij ook beschouwen, steeds blijft het fundament
van elke schepping de degelijkheid van de compositorische vaardigheid.
Met een sterk componist als zodanig bedoelen wij dan de kunstenaar
bij wie, bewust of onbewust, de zetting van elke noot, de gang van elke
melodie of polyphoon klankbeeld, de draagkracht en tendenz van elke
harmonie, de rhythmische tekening, de instrumentale werking, alles
wat, zowel verticaal als horizontaal, tot het klankbeeld kan behoren,
steeds raak en gevat klinkt, nooit voor het gehoor de indruk wekt van
aarzeling of twijfel, van onhandigheid, elke tegenspraak nopens de
zetting uitsluit, in één woord: steeds in alle onderdelen natuurlijk in
elkaar grijpt en het gehoor voortdurend blijft boeien.
Vanzelfsprekend kan, zoals wij zeiden, een meesterlijke zetting van
dat soort reeds een zeker behagen verwekken door de overreding van
een vormelijke gaafheid zonder meer.
In dit verband willen wij niet beweren dat er, b.v. in de instrumentale muziek, bij J. S. Bach geen bladzijden aan te wijzen zijn, waar
alléén de vormelijke gaafheid de hoofdbron is van ons esthetisch
genoegen.
Evenmin zullen wij ontkennen dat hij in de gebruikelijke reeks- of
nummervormen van zijn tijd (suite, concerto, variatie, oratorio) , ondanks de vormgaafheid in elk onderdeel, juist door het reeksvormige
ervan, — wellicht vooral in vocale werken — de volhardende belangstelling wel eens op de proef stelt door de dreiging van een „te veel".
Evenwel is zijn vormelijke gaafheid nooit ijl en leeg, in de meeste
gevallen bezit zij een artistieke gevatheid die ons vermag te bezielen.
Ook in de reeksvormen reikt, over het algemeen, het contrast zelf
tussen de onderdelen dieper dan een gewoon oponthoud tussen de
delen: recitatieven onderbroken door lyrische aria's, stemmige rustpunten in de vorm van koralen, en het geheel omlijst door grootse
koorensembles. Zij vormen te zamen een afwisselende muzikale handeling, die gedurende vrij uitgebreide composities, de aandacht geboeid
kan houden.
Het echte kunstwerk wordt geboren uit een koppeling van scheppend denken en technische gaafheid. Dit vermochten o.m. Mozart en
Beethoven; dit heeft óók J. S. Bach vermocht! Het is het geheim van
enkele zeer groten!
Hiertegenover vervalt de betekenis der invloeden als verklaring van
het werk. Ook bij J. S. Bach was, vanzelfsprekend, de verworven
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techniek van zijn dagen het uitgangspunt; hij gebruikte het vocabularium en de zinsbouw van zijn tijd. Hij legde daarin evenwel de expressieve klemtoon van zijn eigen persoonlijkheid. De taal van zijn tijd is
óók bij hem --- evenals bij al zijn tijdgenoten .--, een stuk van zijn
natuur geweest; doch die verworven techniek heeft bij hem de bezieling gekregen van een transcendente kracht die lag in zijn persoonlijke
scheppende denkwijze.
***
De barokmens heeft tegenover natuur en gevoelsleven voorzeker niet
gestaan met de zin van de latere romanticus voor realistische ontleding.
Hij heeft zich hoofdzakelijk beperkt tot verschijnselen en ideeën --- b.v.
natuurgeluiden, bewegingen, doods- en eeuwigheidsgedachte, enz.
die door een rhythmische schikking of melodische wending van het
notenbeeld vrij tastbaar te suggereren of begrijpelijk te symboliseren
waren voor verbeelding en gevoel.
Wat er bij sommige pogingen in die periode aan werkelijk beschrijvende intenties ten grondslag heeft gelegen mist, over het algemeen, de
beeldende kracht om een modern mens te overtuigen. Kuhnau's bijbelse
sonaten (op beelden uit het oude testament) kunnen dit toelichten.
J. S. Bach heeft, naar we vermoeden, slechts één werk nagelaten dat
soortgelijke programmatische pretenties heeft: „Cappricio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo" (voor clavecimbel) , waarvan de
opeenvolgende onderdelen de volgende episoden moesten uitbeelden:
zijn broer neemt afscheid en wil als huursoldaat naar het leger; de
vrienden willen hem weerhouden, zij wijzen op de gevaren die hem
bedreigen; zij klagen omdat hij stand houdt; de postwagen vertrekt.
In de vocale werken daarentegen is, naast de uitdrukking van bepaalde begrippen, tevens de suggestie van stemming en idee in de
klankbeeldspraak in meerdere passages opvallend sterker: in de lyrische melodiëring en contrapuntering van zóvele aria's in cantaten en
passies, in de beschouwende rust van koraalgebeden, in de drieste
volkskreten, in aangrijpende tonelen als b.v. de dood van Christus, in
de belijdenissen van het Credo, enz. Wie Bach leest en beluistert zal,
in de ca. tweehonderd bewaarde cantaten, in zijn grote oratoriën, zijn
mis, en zijn Magnificat, zeer vele passages kunnen aanwijzen, waar de
componist er inderdaad in slaagde, naar de beeldende gebruiken van
zijn tijd, de in teksten uitgesproken gedachten en beelden muziekplastisch te projecteren in recitatieven, aria's en koren; waar hij zich leiden
laat door de grondgedachte van tekstfragmenten, om daarmee in zijn
vocale werken overweldigende hoogtepunten van barokke dramaturgie
op te bouwen, als in Kyrie, Gloria, begin- en slotkoor der passies. In de
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instrumentale muziek is de stemming even reeël, doch minder concreet.
In het decoratieve spel der individuele instrumenten en in de charme
van de polyphone weefsels der concerto's — b.v. de Brandenburgse
verraadt zich op vele ogenblikken de warmte van een bezield en bezielend kunstenaar; zoals in de reeds genoemde overweldigende orgelwerken, boven de meeslepende virtuositeit als product van een boeiende muzikale redeneringstechniek, het aangrijpend dynamisme klinkt
van een gloeiend betoog.
Ten slotte overheerst in hem toch de passiebedwingende musicus,
die instinctief de zinnelijke sensatie van elke erotiek ontdoet en het
muzikaal symbool ervan laat uitvieren in een ingenieus spel van velerlei
schakeringen. De esthetische aandacht wordt er geboeid door de gevatheid en de natuurlijkheid, waarmee dat spel zich met absolute onverstoorbaarheid afwikkelt van noot tot noot, van samenklank tot samenklank, ... ,feilloos tot het eind!
Is J. S. Bach de volledige belichaming geworden van de lutheraanse
hervormingsgeest in de krachtige geestelijke heropleving na de beproevingen van de dertigjarige oorlog?
Is hij een verpersoonlijking van de echt-lutheraanse geestelijke verdieping door een bewuste gedweë onderworpenheid aan zijn beroep?
Wij hebben steeds het gevoel dat, door zijn kunst, J. S. Bach boven
alle onderscheid van godsdienstige schakeringen verheven staat, in
hoogten waar de edelste verlangens van alle zoekende geesten elkaar
ontmoeten.
Tegenover de minder bemoedigende houding die Bach van zijn
onmiddellijke omgeving meermalen ondervond, genoot hij steeds de
zedelijke en artistieke steun van zijn huiselijke kring. Het was een van
zijn vrienden, J. M. Gesner, rector der Thomasschool, die, in een
beschouwing over Bach als dirigent, eenmaal, in de beeldspraak van
die tijd, over hem het beslissende woord heeft gesproken: „deze musi
cus is meerdere Orpheën en twintig Arions waard".
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waar O. L. Vrouw uitdrukkelijk verwees naar Fatima, maar ook een
gebeurtenis van geheel andere aard te Dublin op 7 September 1921.
De gevolgen van deze laatste gebeurtenis zijn menselijkerwijze gesproken zo onbegrijpelijk en geweldig over de gehele wereld, dat we ook
hierin duidelijk de hand van onze Hemelse Moeder erkennen. Zonder
te vermoeden een actie te beginnen van wereldomvattende betekenis,
deed iemand in de Ierse hoofdstad het voorstel om eens een avond met
een klein groepje bijeen te komen teneinde samen te overwegen, hoe
men God het best bemind zou kunnen maken in de wereld. Men dacht
er onmiddellijk aan, dat men zich het best kon stellen onder de leiding
van Gods Moeder en daarom plaatste men op de tafel, waaromheen
men zou vergaderen, Haar beeld, overeenkomstig het model van de
miraculeuse medaille, te midden van bloemen en kaarsen. Ook begon
men niet onmiddellijk met de bespreking, doch men knielde eerst samen
neer rondom Maria om de komst af te smeken van de H. Geest en
vervolgens de rozenkrans te bidden. Dit eenvoudige initiatief leidde tot
de oprichting van het Legio Mariae op 7 September 1921, toen de
eerste Vespers het feest van Haar Geboorte hadden ingezet, en wel in
Myra House, Francisstreet. Nooit hebben de eenvoudige initiatiefnemers kunnen dromen, dat in zulke korte tijd dit Legioen zijn vertakkingen zou hebben over de gehele wereld. Nooit hadden zij kunnen
denken, dat zelfs pas bekeerde negers in het Legioen voortreffelijke
lekenapostelen zouden blijken te zijn of dat in streken, waar de Christenen vervolgd werden en verbijstering en angst zich hadden meester
gemaakt zowel van priesters als van leken, de komst van het Legioen in
verbazend korte tijd het Pinkstervuur zou ontsteken en lafheid in
heldenmoed zou doen verkeren.
Wij kennen talloze congressen en meetings, massale bedevaarten en
radio-uitzendingen, waarin de aanwezigen of toehoorders tot enthousiasme voor Christus' strijd worden opgewekt, doch de grote moeilijkheid blijkt steeds deze strijd in ons dagelijks leven te concretiseren.
Velen zouden zich gaarne inzetten, maar vinden niet de weg, welke zij
zouden kunnen bewandelen. Ook priesters worstelen dikwijls met het
probleem, hoe de leken in te schakelen in het Apostolaatswerk. Het is
genoegzaam bekend, dat de Katholieke organisaties nog lang niet
gebracht hebben, wat men er van verwacht had. Invoering van het
Maria Legioen blijkt in dergelijke gevallen steeds dé uitkomst te zijn.
De weg, welke Maria ons hierin gewezen heeft voor de strijd tegen de
slang, is in zijn natuurlijke eenvoud zo verrassend goed, spreekt zo
onmiddellijk tot het hart van de moderne mens, die zich wil inzetten
voor Christus, dat hij zich geen betere vorm van lekenapostolaat meer
25
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kan voorstellen. De uitwerking van het samen bidden en strijden,
samen met Maria, wier beeltenis in elke vergadering dezelfde ereplaats
inneemt als de eerste maal in Dublin, is dan ook verbluffend, in de
eerste plaats wel voor de legionair zelf. Hoe. dikwijls kan men niet
vernemen: „Vóórdat ik bij het Legioen kwam was ik Katholiek, maar
helemaal niets bijzonders, maar nu ...." Er zullen dan ook weinig
organisaties zijn, waarin de leden zo met hart en ziel medewerken, als
in het Legioen van Maria. Het laaien van het oude Pinkstervuur is in
alle landen, waar het Legioen zich verspreid heeft, het kenmerk, dat
het in zich mede draagt.
Hoewel het Legioen een internationale organisatie is met een strenge
discipline, weet het zich toch zeer soepel in te passen in plaatselijke
omstandigheden en blijft het in zijn werk volkomen ondergeschikt aan
de plaatselijke Ordinarius en aan de Pastoor van de Parochie. Het
streeft er overal naar de opdracht, welke Maria ons in Haar verschijningen gegeven heeft, uit te voeren. Zo beijvert het zich bv. sterk
voor de verspreiding van de miraculeuse medaille. Naar het voorbeeld
van Théodore Bussières, die deze medaille gaf aan de Israëliet Alphons
Ratisbonne, aarzelen de legionairen niet haar te verstrekken aan hen,
voor wier bekering zij zich inzetten. En gelijk Ratisbonne op 20 Januari
1842 op wonderbare wijze door Maria voor de Kerk werd gewonnen,
zo ervaren ook de legionairen meermalen de macht van hun Koningin,
waar menselijke kracht te kort schiet, zodat zij zich nog te meer instrumenten weten in Haar handen en géén moeilijkheid hun te groot lijkt.
Ook in Nederland heeft het Legioen zijn intrede gedaan, zij het dan
ook op kleinere schaal dan in vele andere landen. Misschien is hier wel
de oorzaak van, dat ons Katholieke leven reeds lijdt aan een overvloed
van organisaties. Toch is het Legioen ook bij ons zeker op zijn plaats,
want onze acties missen nog maar al te vaak de religieuse bewogenheid
en zijn nog verre van volmaakt. Moge God aan het moeizame begin
dan ook Zijn rijke Zegen schenken.

Na het laatste
laatste uur, of vóór het
eerste??')1)
hei eerste
door A.
A. DEBLAERE
door
DEBLAERE S.J.
S.J.

meest
romanvan
van het
het ogenblik
ogenblik isis wel
meest ophefmakende
ophefmakende roman
wel „Het
"Het
D EEvijf-en-twintigste
uur"
de Roemeense
Roemeense schrijver
schrijver Virgil
VirgiI
uur" van
van de
vijf~en~twintigste

Gheorghiu.
tijdperk van
de psychologische
psychologische roman,
roman. met
met zijn
zijn
Gheorghiu. Het
Het tijdperk
van de
schildering
drama's die zich afspelen in
in de
de ziel
zielvan
vanhet
hetindividu,
individu.
schildering van de drama's
met zijn
met
zijn voorliefde
voorliefde voor
voor karakterontleding
karakterontleding en
en innerlijke
innerlijke conflicten,
conflicten,
blijkt
het Franse
Fransepubliek,
publiek, dat
dat zoveel
zoveelhield
hield
blijkt voorgoed
voorgoed overwonnen.
overwonnen. Zelfs het
van
deze psychologie-literatuur,
psychologie~literatuur, heeft
door zijn
zijn ontvangst
ontvangst van
van
van deze
heeft door
Gheorghiu's
het thans
thans andere
andereen
enangstwekkender
angstwekkender
Gheorghiu's boek
boek getoond,
getoond, dat het
problemenbc;>eien.
boeien,- waar
waarhet
hetbestaan
bestaanvan
vandedemens
mensals
àlsmens
menswordt
wordt
problemen
bedreigd,
uitrafelen van individuele
individuele gevoelsgevoels~ en
enkarakterkarakter~
bedreigd, schijnt
schijnt het
het uitrafelen
verwikkelingen opeens
opeens erg
verwikkelingen
erg onbelangrijk
onbelangrijk —:
- : „Het
"Hetvijf-en-twintigste
vijf~en~twintigste
uur"
en het
het werd
werd
uur" verscheen
verscheen vorige
vorige zomer.
zomer, eerst
eerst in
in zijn
zijn Franse versie en
onmiddellijk de grote
best-seller van
onmiddellijk
grote best~seller
jaar. Het
Het behandelt
behandelt het lot
lot
van het jaar.
van normale,
normale. gezonde
gezonde mensen-van-goeden-wil,
mensen~van~goeden~wiI. die
die niets
niets anders
anders verver~
langen dan
dan een
een rustig,
rustig. on-avontuurlijk,
on~avontuurlijk. beperkt
beperkt gelukkig
gelukkig en
en werkzaam
werkzaam
leven te leiden
leiden in
in het
hetEuropa
Europa der
derlaatste
laatstejaren.
jaren.
En dit
En
dit is
is het
hetdrama:
drama: de
deWesterse
Westersemaatschappij,
maatschappij. zoals
zoals zij
zij door
doorde
de
mensen zelf is
hundit
ditbescheiden,
bescheiden.normaal
normaal bestaan
bestaan
mensen
is geschapen,
geschapen. kan
kan hun
niet alleen
alleen niet
niet meer
meer waarborgen,
waarborgen,- zijzijverbrijzelt
verbrijzelthet,
het.rukt
rukthet
hetuiteen,
uiteen,
het tot een
en maakt
maakt het
een marteling.
marteling. En de
de ourzaak
ourzaak van dit
dit drama
drama is niet
niet
te zoeken
zoeken in
in een
eenongelukkige
ongelukkigesamenloop
samenloop van
vanomstandigheden,
omstandigheden. maar
maar
in de structuur zelf van
van deze
dezemaatschappij,
maatschappij. structuur
structuur die
die onafwendbaar
onafwendbaar
is gegroeid
gegroeid tot
tot de
deverpletterende
verpletterende machine
machine die
die zij
zij thans
thansvormt.
vormt.
Doch luisteren
luisteren wij
wij hoe
hoe deze
dezeonrustbarende
onrustbarende thesis
thesis door
door de
deauteur
auteur
zelf wordt
wordt uiteengezet.
uiteengezet.
De Roemeense
Roemeense schrijver
schrijver Trajan
Trajan Koruga
Koruga komt
komt uit de hoofdstad
hoofdstad zijn
zijn
vader bezoeken,
bezoeken. die
in het
het dorp
dorp Fántána,
Fäntäna, en
enverhaalt
verhaalt zijn
zijn
vader
die pope
pope is
is in
vriend
vriend over
over de nieuwe
nieuwe roman,
roman. die hij
hij wil
wil schrijven.
schrijven. Dit
Dit gesprek
gesprek heeft
heeft
plaats
even vóór
vóór de
de tweede
tweede wereldoorlog.
wereldoorlog.- „Mijn
plaats even
.. Mijnvolgende
volgenderoman
roman
een boek-naar-de-werkelijkheid
boek~naar~de~werkelijkheid zijn.
techniek ervan
ervan zal
zal
zal een
zijn. Alleen
Alleen de techniek
literair
zijn. Mijn
Mijn helden
literair zijn.
helden zullen
zullen uit
uit het
hetwerkelijke
werkelijke leven
levengenomen
genomen
het boek
boek zullen
zullen lezen,
lezen. zullen
zullen hen
hen op
op straat
straat tegen
tegen het
het
worden. Zij,
worden.
Zij, die het
lijf
lopen. Ja.
ja, soms
lijf kunnen
kunnen lopen.
soms neem
neem ik me
me voor
voor om
om hun
hun adres
adres en
en hun
hun
1
1)) Bij het boek van Virgil
Virgil GHEORGHIU,
GHEORGHIU, Het
Het vijf
vijf.:en-twintigste
uur. Nederlands
Nederlands
ren - twintigste uur.
van F.
F. van
vanOldenburg
Oldenburg Ermke.
Ennke. —
- 't't Groeit, Antwerpen,
Antwerpen, Pax, 's'sGravenhage,
Gravenhage. 1950.
1950.
pp., geb. Fr. 139.
139.
.
426 pp.,

388

NA HET LAATSTE UUR, OF VOOR HET EERSTE?

telefoonnummer op te geven
Wat hun overkomt kan, op een haar
nauwkeurig, onverschillig wie ook overkomen. Ik heb geen behoefte
aan heroïsche figuren. Ik kies ze volkomen op goed geluk. Ik zal dus
onder de twee milliard wezens die uitkiezen, die ik het beste ken: een
geheel gezin, mijn vader, mijn moeder, ikzelf, jij, de bedienden van
mijn vader...
Ik zal alles optekenen, wat deze personen overkomt gedurende de
jaren, die komen gaan. Ik geloof, dat er buitengewone dingen zullen
gebeuren...
En wanneer zijn vriend opwerpt, dat zijn burgerlijk bestaan het
publiek allesbehalve interesseren kan, antwoordt Koruga:
„De meeste mensen van deze wereld zijn geen avonturiers. En toch
zullen allen zich verplicht zien, avonturen te beleven, zoals geen
'chrijver van sensatieromans zich ooit zou kunnen voorstellen... Ik
voel, dat we spoedig in iets ernstigs betrokken zullen worden. ik weet
niet waar, noch wanneer, noch hoelang. Maar ik weet, dat het er is.
We zijn er reeds door aangegrepen. Het zal ons het lichaam verscheuren, ons de beenderen breken, stuk voor stuk.
- De revolutie is losgebroken.
... De leden van de Communistische Partij beweren, dat de Fascisten verantwoordelijk zijn en dat het gevaar slechts vermeden kan
worden door hen te liquideren. De Nazi's trachten hun huid te redden
door de joden om te brengen. Maar dat zijn ten slotte slechts de
symptomen van de angst, welke ieder menselijk wezen vanwege het
gevaar ondervindt. Het gevaar is nochtans overal hetzelfde. Alleen
de reacties van de mensen tegenover het gevaar verschillen."
— „En wat is dat grote gevaar dat ons allen bedreigt?"
— „De technische slaaf! De technische slaaf is de knecht, die ons
iedere dag duizend diensten bewijst, waar we niet meer buiten kunnen.
Hij drijft onze auto's voort, bezorgt ons licht, verschaft ons het water
om ons te wassen, vertelt ons amusante geschiedenissen, als we onze
radio aanzetten, legt wegen aan, verzet bergen.
... De technische slaven zijn volmaakte dienaars. Ze zwoegen dag
en nacht, voeren oorlogen, leiden het politie-apparaat, het staatsbestuur.
... Op hoe groot schatten jullie het aantal technische slaven, dat
vandaag over de gehele aarde in volle actie is. Het zijn er minstens
enige tienmilliarden. En hoeveel mensen?"
— „Twee milliard!"
— „juist. De numerieke meerderheid van de technische slaven,
die heden ten dage de aarde bevolken, is overweldigend... Iedere
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meester is verplicht om enigszins de taal en de gebruiken van zijn
personeel te kennen, wil hij hen naar zijn hand zetten. De bezetter,
omdat hij meestal numeriek in de minderheid is, neemt nagenoeg altijd
de taal en de gewoonten van het bezette volk over, hetzij uit gemakzucht, hetzij om practische redenen. Hij doet dit, ofschoon hij bezetter
en almachtig meester is.
Hetzelfde proces voltrekt zich binnen het kader van onze maatschappij, al willen we dat niet toegeven. We leren de wetten en
spreekwijze van onze slaven. En aldus verloochenen we, langzamerhand en zelfs zonder ons er rekenschap van te geven, onze menselijke
hoedanigheden en onze eigen wetten en normen. Wij „ontmenselijken"
onszelf, nemen de levensstijl van onze technische slaven over. Het
eerste symptoom dezer „ontmenselijking" is de verachting voor het
menselijk wezen. De moderne mens weet, dat zijn gelijken, en hijzelf
trouwens ook, vervangbare elementen zijn. De hedendaagse maatschappij, welke één mens op twee of drie dozijn technische slaven
telt, is ingericht en functionneert volgens technische wetten. Het is
een maatschappij, geschapen naar mechanische, en niet naar menselijke
behoeften en noodwendigheden. En dit is het begin van het drama."
(p. 52 58).

***

En de eerste mens, aan wie het drama zich voltrekt, is de beschermeling van Trajan Koruga, Johann Moritz, die door zijn hulp
kon huwen en een boerderij beginnen.
De chef van de gendarmerie te Fántána heeft een oogje op Johann
Moritz' vrouw. Hij laat de man als Jood wegvoeren en hoopt in de
enkele dagen die zullen verlopen vooraleer de vergissing wordt ingezien en de boer weggestuurd, de vrouw voor zich te hebben. Maar
die kleine daad neemt ontzaglijke proporties aan, zij ontsnapt aan alle
controle van de chef zelf, omdat zij wordt meegerukt in het geweldig
apparaat van het administratieve raderwerk. Johann Moritz komt in
een Jodenkamp terecht: hij protesteert, maar zijn zaak kan niet worden
onderzocht zolang als de bureaux van het kamp niet in orde zijn.
Tegenover de vijandigheid van zijn medegevangenen, die menen dat
hij weigert Jiddisch te spreken om zijn ras te verloochenen, leert hij
ook Jiddisch met hen praten. De Joodse ambtenaar die zijn naam in
de registers van het kamp moet inschrijven, geeft hem de echte Joodse
naam „Jakob". Wanneer dan na een paar maanden Johann opnieuw
zijn geval voorlegt, bewijst men hem dat hij liegt: hij spreekt immers
Jiddisch, zijn ware naam is Jakob, en waarom zou hij ook gevangen
genomen zijn, als hij geen Jood was?
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Weldra wordt Moritz' boerderij als Joods eigendom door de staat
opgeëist: de machine werkt onfeilbaar. Om het bezit te redden, vindt
de chef van de gendarmerie als enig middel, dat de boerin maar een
eis tot echtscheiding van haar „Joodse" man moet ondertekenen: zo
zal zij tenminste de boerderij niet verliezen en later kan alles weer
worden goed gemaakt. Maar wanneer het echtscheidingsbriefje in het
kamp aan de arme Moritz wordt getoond, is dit een nieuw bewijs tegen
hem, dat hij geen Ariër is. Intussen lopen zijn vrienden, de pope, en
diens zoon, de schrijver, nutteloos de bureaux af, om zijn zaak op te
helderen. Ze moeten wachten, speciale aanvragen indienen, want
elk dezer bureaux werkt afzonderlijk en geheim —, dossiers moeten
worden onderzocht doch dit mag niet zonder toelating van het ministerie, enz.
Intussen is Johann Moritz samen met voorname Joden uit het kamp
weggevlucht naar Hongarije. Deze vluchten verder naar Zwitserland
en Amerika; ze laten Johann achter, die in de handen van de politie valt
en gefolterd wordt als „Roemeens spion". Tenslotte wordt hij samen
met andere vreemdelingen, onder Hongaarse naam en met een Hongaarse pas, naar Duitsland gestuurd: Duitsland heeft druk uitgeoefend
op Hongarije om arbeidskrachten te krijgen en Hongarije ontdoet zich
van zijn ongewenste vreemdelingen door ze als Hongaarse arbeiders
naar Duitsland te sturen. In de reusachtige machine van de staatsorganisaties verandert de mens van nationaliteit, van woonstee, van
werk: niet eens zijn naam behoudt hij. Hij wordt het naamloos radertje
in organismen waarvan hij niets begrijpt en waartegenover hij machteloos staat. Na een reeks avonturen, die op papier onwaarschijnlijk
lijken, maar die zich niettemin in ons moderne Europa werkelijk hebben
afgespeeld, helpt Johann Moritz tegen het einde van de oorlog enkele
Fransen ontsnappen, en vlucht met hen achter de Amerikaanse frontlijn. Hier wordt hij gevierd als een held, ... totdat hij in een gevangeniskamp terecht komt. Roemenen zijn immers ex-vijanden; niemand kan
hem helpen, de bureaucratie kan geen rekening houden met de persoonlijke zijden van zijn geval: zij werkt met categorieën, en hij moet
wachten, tot zijn categorie vóórkomt.
Op zekere dag brengt één van de Joden die met Moritz' hulp uit
Roemenië ontsnapt zijn, als Amerikaans officier een bezoek aan het
kamp. Hij vindt er Johann, omhelst hem, is hem dankbaar en wil hem
helpen:
„Op het ogenblik heb ik iets te zeggen, en jij maakt een beroerde
tijd door. Wat heb je nodig? Sigaretten? Voedsel? Kleren? Zeg maar,
wat je hebben moet."
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— „Ik wil weg, ik wil naar huis, naar mijn vrouw en mijn kinderen."
— „Vraag me niet het onmogelijke. Vraag iets wat ik je geven kan.
De invrijheidstelling kan slechts automatisch geschieden... Je moet
enkel maar geduld hebben."
— „Maar ik ben onschuldig."
— „Schuld en invrijheidstelling hebben niets met elkaar te maken...
je bent te veel boer gebleven, te koppig. Denk je, dat een gevangene
zo maar door de éne of andere officier in vrijheid gesteld kan worden,
enkel omdat hij onschuldig is? Als dat zo maar kon, dan zouden de
kampen morgen aan de dag leeg zijn. Iedere Nazi zou wel kunnen
bewijzen, dat hij onschuldig was. De invrijheidstelling wordt enkel
verleend op instructie van het hoofdkwartier in Frankfurt. Vandaar
gaan de papieren naar Washington en de beslissing wordt dan naar
Wiesbaden gestuurd. Een speciale commissie te Esslingen bemoeit
er zich verder mee en zendt de stukken naar Berlijn. Het bevel tot
invrijheidstelling wordt in Berlijn gegeven en gaat dan naar Heidelberg. Op het ogenblik, dat het bevel in Heidelberg aankomt worden
de betreffende kaarten uit het kaartsysteem in honderden bureaux
gelicht. En dan eerst kun je in vrijheid worden gesteld. Maar dat hele
proces is erg ingewikkeld. Het is een machine, die automatisch
werkt...'' (pp. 331 332) .
De machine werkt ook onfeilbaar, ze werkt zelfs voor het welzijn
van de mens en de mensheid. Maar ze kan geen rekening houden met
de verlangens, de liefde, het geluk, de verloren levensjaren van een
individu. Waarom zou het individu zich niet aanpassen en een gelukkig mens worden zonder al die persoonlijke wensen en verlangens,
een mens die zijn juiste plaats in het wereldbestel krijgt, dank zij de
allesomvattende „organisatie"?
Wij hebben ons ertoe beperkt, enkele gebeurtenissen uit het leven
van één der personages aan te halen, om de atmosfeer van het boek
te schetsen. Een niet minder tragisch lot wacht de pope en zijn vrouw,
de jonge schrijver Koruga en zijn joodse bruid. Omdat Koruga kunstenaar is, omdat hij niet kan verzaken aan zijn menselijkheid-volgens
het-oude-type, gaat hij ten onder; zijn vrouw, door alle lijden heen,
vervult zwijgend haar rol in de „nieuwe wereld".

***
Dit boek, ook literair een meesterwerk, is wellicht het meest pakkende
„document humain" over onze tijd. Evelyn Waugh schreef op de
alle menselijkheid verstikkende, overwoekerende en paralyserende
bureaucratie van het naoorlogse Europa een snijdende satyre in zijn
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„King Scot's modern Europe". Aldous Huxley gaf aan het probleem
in zijn „Brave new world" reeds vóór jaren een even treurige als
fijn-spottende oplossing: laten we de mensen „conditionneren", alle
persoonlijke verlangens en karaktertrekken in hen doden, opdat ze
volmaakt gelukkig zijn op het plaatsje waar de almachtige machine
ze nodig heeft. Doch geen enkele schrijver heeft het thema tot nog toe
zo diep menselijk, zo pathetisch, zo acuut weten te schilderen als
Gheorghiu. In zijn werk steekt ook een diepere geestelijke achtergrond
dan in de andere boeken.
Het „25e uur" is geen eigenlijke aanklacht. Een aanklacht veronderstelt de mogelijkheid van rechtvaardigheid, van herstel, het bestaan
van een orde waartoe kan worden teruggekeerd. En de schrijver gelooft
niet aan redding, aan een „wedergeboorte van menselijkheid". Hij
is niet zo naïef, om een preek tegen de techniek en de machine te
houden; hij weet heel goed, dat heel de mensheid tot een rampzalige
chaos vervalt, wanneer zij haar machine verbrijzelen zou. Er is maar
één weg: voorwaarts. Doch dit is een voorwaarts zonder uitkomst.
Daarom noemt hij deze tijd het „vijf-en-twintigste uur": „Het is het
ogenblik waarop iedere reddingspoging nutteloos wordt, zegt Koruga.
Zelfs de komst van de Messias zou niets kunnen uitrichten. Het is
niet het laatste uur: het is het uur na het laatste uur."

Het klinkt meer als een klacht, dan als een aanklacht. Dit boek
zouden we eerder een signaal kunnen noemen: het licht ons nauwkeurig in over onze toestand; maar het is geen wegwijzer, het wijst
geen uitweg aan ter redding. Een ogenblik zegt de schrijver, dat
misschien éénmaal de geest van het Oosten over de techniek zal
heersen, nadat het Westen in zijn „ontmenselijking" is ten onder
gegaan. Doch voor het Westen ziet hij geen uitkomst. Daarom gaat
het in dit boek niet alleen over het goed of het kwaad, dat de techniek
ons berokkent: het reikt veel dieper, het toont aan, dat de techniek
de mens ontologisch wijzigt, „Ich habe die Natur geándert" mag de
mens, te laat, met Faust uitroepen: een oud mensentype moet verdwijnen, het is niet langer leefbaar. Van het nieuwe is minstens reeds
één exemplaar geschapen: de bureaucraat, de mens die geen rekening
mag houden met zijn medemensen als waren zij wezens van geest en
lichaam, vlees en bloed. Hij zou aan de volmaaktheid van zijn bureaucraat-zijn verzaken, wanneer ook maar één menselijk motief in de
betrekkingen tot zijn medemensen zou doordringen; voor hem mogen
zij niets zijn dan steekkaarten; hij: de plaat die enregistreert, de automaat die op bepaalde manipulaties, en énkel op die, reageert.
Koruga-Gheorghiu ziet geen uitkomst. Uit talrijke, om hun mensen
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lijkheid pakkende, bladzijden blijkt telkens zijn uitzichtloosheid, die
hoogstens tot gelatenheid rijpt in het roerende gebed vóór de Christus
in het D.P.-kamp.
Hij wil in zijn boek niets anders, dan de laatste uren van de stervende
mensheid beschrijven, hij wil een getuigenis zijn:
„Ik heb eens een tocht met een onderzeeër gemaakt, ik ben duizend
uur onder water gebleven. In de duikboten bevindt zich een speciaal
apparaat, dat het juiste ogenblik aangeeft, waarop de lucht ververst
moet worden. Maar vroeger waren er niet van die apparaten, en toen
namen de matrozen witte konijnen aan boord. Op het moment, dat
de atmosfeer vergiftigd begon te worden, stierven die konijnen en
wisten de matrozen, dat ze nog slechts vijf of zes uur te leven hadden...
Op de onderzeeër, waarop ik me bevond, waren geen witte konijnen
maar apparaten. De kapitein had bemerkt, dat ik reageerde op iedere
vermindering van het zuurstofgehalte. Hij had gespot om mijn gevoeligheid, maar ten slotte had hij zijn apparaten niet hoeven te gegebruiken. Hij hoefde maar naar mij te kijken. En ik gaf hem even
nauwkeurig als de apparaten aan, of er al dan niet voldoende zuurstof
was.
Het is een gave, welke wij bezitten
de witte konijnen en ik —,
om zes uur voor de anderen te voelen, wanneer de lucht niet meer
in te ademen is. Sinds een tijdje al onderga ik eenzelfde sensatie, als
die, welke ik aan boord van de duikboot had: de atmosfeer is verstikkend en ondragelijk geworden.
— — — De bureaucratie, het leger, de regering, het staatsapparaat,
het burgerlijk bestuur dit alles draagt er toe bij om de mens te
verstikken. De hedendaagse maatschappij dient de machines en de
technische slaven. Zij is als voor hen geschapen. Maar de mensen zijn
veroordeeld tot de verstikkingsdood. Ze geven er zich weliswaar geen
rekenschap van. Zij blijven geloven, dat alles normaal is, als in het
verleden. Ook de mannen op de duikboot boden weerstand aan de
atmosfeer. Na de dood van de konijntjes leefden ze nog zes uur.
Maar ik weet, dat alles afgelopen is.
— — — Mijn roman beschrijft de zes laatste uren van het leven
van mijn beste vrienden." (pp. 136 137) .

***
Is het pessimisme van Gheorghiu gewettigd? Ongetwijfeld ziet hij
zeer ver en zeer scherp: zijn blik ontwaart de wijzigingen, die de
techniek in de structuur zelf van het menselijk wezen teweegbrengt,
en hij beschrijft onverbiddelijk hoe wij in een door de vlugge ont-
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wikkeling van de techniek geschapen crisis-periode leven. Doch wanneer met deze evolutie ook een aanpassing van de mens aan zijn zelfgeschapen instrument samengaat, betekent deze dan een „ontmenselijking", een slavernij?
Wanneer men het probleem wil dóórdenken, stelt het zich dan niet
reeds voor de allereerste uitvinding van de mens, die een diep ingrijpende evolutie in zijn bestaansvoorwaarden veroorzaakte? Is de
mens niet de „slaaf" van het vuur geworden, van zodra hij het gevonden had? Zijn vroegere „absolute" vrijheid heeft hij toen prijsgegeven; zonder het vuur, het zo vernielende element, is zijn beschaving niet denkbaar.
En werd het leven niet een nog grotere slavernij, de dag dat de
mens de landbouw uitvond? Het idyllische boerenleven stelt de schrijver thans tegenover het onmenselijke machineleven. Doch enkel omdat
de mens zich heeft aangepast, en deze aanpassing bracht minstens
een even grote crisis en evolutie in de structuur van het menselijke
leven mee, als thans de techniek, zijn wij het als natuurlijk gaan
beschouwen. De lichamelijke slavernij van zijn gebondenheid door de
landbouw heeft de mens op de duur niet belet, zijn vrije geestelijke
persoonlijkheid opnieuw te veroveren en te ontwikkelen. Maar een
vreselijker, schijnbaar dodender organisatie van het leven was niet
denkbaar. Een lid van een vrij rondzwervende volksstam zal zich
desnoods weten aan te passen aan de kolossale machine van het
grootstadsleven, maar zal wegkwijnen in het sedentaire boerenbestaan.
Het Russische experiment heeft aangetoond, dat nomaden wèl in de
industriecentra aan het werk kunnen worden gezet, maar dat zij onmogelijk tot „boeren" te bewegen zijn. Als landbouwer gaat de mens
zijn eigen leven organiseren op het rhythme van de planten-vruchtbaarheid, het rhythme van koren, aardappelen en bieten, van koeien en
varkens, en dit rhythme kunnen we toch moeilijk van nature aangepast noemen aan de behoefte tot vrije, geestelijke ontplooiing onzer
menselijkheid? Doch alleen omdat wij die „slavernij" in een hogere
menselijke vrijheid hebben opgenomen, vinden wij haar „natuurlijk",
en verheerlijken wij haar als dusdanig. In werkelijkheid hebben wij
onze menselijkheid meegedeeld aan het onmisbaar geworden instrument.
Niet omdat de techniek de hele wereld overrompelt, wordt de mens
haar gevangene. Zij is nuttig, zij is nodig, zij is ook goed, zelfs
Gheorghiu zou dit toegeven. Zij „ontwaardt" de mens, zou hij er
echter bijvoegen, zij maakt van de mens haar slaaf. Doch dit laatste
gebeurt, niet omdat zij techniek, maar omdat zij onvolmaakt is, en
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omdat de mens zelf zich niet voldoende moreel en geestelijk heeft
ontwikkeld, om zijn nieuwe techniek en haar organisatie te gebruiken
zoals het behoort: als het instrument dat hem toelaat een volwaardiger
menselijk bestaan te leiden.
Vooreerst, omdat zij onvolmaakt is. De techniek betekent een
wezenlijke verovering op het gebied der doelmatiger natuurbeheersing.
In de organisatie van het maatschappelijke leven laat zij niet alleen
een betere controle toe van verdeling en gebruik der goederen, zij
geeft aan de mensen zelf een plaats in een reeds zeer gecompliceerde
samenleving. Zij moet bv. concreet een millioenen-inwijking regelen
die, overgelaten aan de goedbedoelde, maar „wilde" initiatieven der
enkelingen, een ramp zou worden voor het land waarin zij zich vestigen,
en tenslotte voor henzelf. Dat die organisatie daarbij, zoals in
Gheorghiu's roman, onheil en miserie brengt over talrijke individuen,
ligt niet aan het feit dat zij een „organisatie-machine", maar aan
het feit, dat zij nog geen volmaakte machine is. Zo ook maakt de
techniek van de mens een slaaf-aan-de-lopende-band, omdat zij niet
voldoende geperfectionneerd is. Het werktuig legt beslag op de vrijheid, ja zelfs op de „menselijkheid" van de werkman, niet omdat het
een werktuig, maar omdat het gebrekkig is. De uitvinding schijnt een
ogenblik de uitvinder de baas te zijn: hij moet voortdurend zijn tijd,
zijn krachten, zelfs wat hem de heerlijke vrijheid van vroeger schijnt,
er aan besteden, omdat zijn machine nog niet werkt zoals het hoort.
Slechts wanneer zijn organisatie en zijn techniek volmaakt zullen werken, zal hij tevens volkomen vrij en volkomen aangepast aan de zelfgeschapen wereld kunnen zijn. Daarom ligt er voor hem maar één
weg open: vooruit te gaan, trots alle crises, op de weg naar de beheersing van de stof, naar de schepping van het volmaakte instrument.
De tweede grote reden waarom de techniek voor de mens een bron
van onheil en een oorzaak van ontwaarding kan worden, ligt in de
grote eisen die zij aan de mens stelt op een gebied, waarin deze alle
nieuwe verplichtingen liefst zou weigeren, doch het niet straffeloos
kan. Hij moet immers ook moreel groeien, om het machtige, door zijn
geest geschapen werktuig doelmatig en verantwoord te leren gebruiken. In het gevaarlijke „spelen" met de techniek en haar verrassende
mogelijkheden, staat onze generatie duidelijk voor een periode van
trial and error. Het juiste en morele gebruik van zijn nieuwe schepping
leert de mens niet op één dag, vooral wanneer zijn morele zin op dit
ogenblik niet bepaald gaaf te noemen is. Hij maakt experimenten met
zijn vondsten, totdat zij zijn bestaan zelf bedreigen. Wij hebben alle
reden om te veronderstellen, dat het de mens éénmaal zo is vergaan
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met elke uitvinding, die zijn bestaansvoorwaarden grondig heeft gewijzigd, zoals bv. met die van het vuur. Eerst toen een onverantwoord spelen (— en oorlogvoeren? —) met dit element de mensheid
dreigde uit te roeien, heeft zij waarschijnlijk geleerd het te beheersen
en te gebruiken om haar bestaan menswaardiger te maken. En om het
morele gebruik ervan te waarborgen en te beveiligen, hebben de mensen
het zelfs in de sacrale orde geplaatst: het werd het heilige vuur van
de stam.
De mens leert thans de ontzettende macht van zijn nieuw instrument,
de techniek, kennen. Hij heeft het gretig willen gebruiken, of liever
misbruiken, in dienst van zijn egoïsme en machtswil. En hij is op pijnlijke wijze tot de ervaring gekomen, dat de natuurkrachten als heilvol
en in een zekere zin zelfs als heilig dienen te worden aangewend:
zoals de verwrongen, misbruikte natuur zich wreekt in het kleine bij
het zondigend individu, zo brengt het verkeerde gebruik van de
ontzaglijke in de techniek gebonden natuurkrachten een onnoemelijke
reeks ellenden en verwoestingen met zich mee. juist door haar verschrikkingen kan de huidige crisis vruchtbaar zijn, en omdat het
die verschrikkingen zo duidelijk toont moeten we Gheorghiu's boek
een goed boek noemen —: de ogen van enkelingen en staten gaan
open voor de bedreiging die hun eigen machine voor hen kan betekenen, zo zij niet gebruikt wordt in de orde, in de enig ware orde
van de menselijke bestemming 2).
2 ) Behalve om de aangrijpende voorstelling van een problematiek, waaraan geen
oplossing gegeven wordt, is dit boek ook wegens een paar tonelen, die als tellurischidyllische tegenstelling tot de alle menselijkheid dodende techniek bedoeld zijn,
alleen voor gevormde lezers geschikt.
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tijds begrijpen, en dat die welke nog op het program staan, aanzienlijke
baten zullen afwerpen. De campagne is niet „verlopen". Ze is welbewust stopgezet ten einde gelegenheid te laten voor bespreking en
onderhandeling na de verkiezing van een nieuw House of Commons.
Dit is de reden waarom men de laatste drie maanden zo weinig heeft
gehoord over het katholiek pleidooi voor de katholieke school.
Waarom werd de School-Campagne in Engeland gevoerd juist in
de tijd dat dit feitelijk geschiedde? De vraag laat zich beter begrijpen
en het antwoord is gemakkelijker te geven, als ze in tweeën wordt gesplitst: waarom hebben de Engelse Katholieken altijd voor hun scholen
gevochten? en, waarom voerden ze deze laatste campagne juist in die
tijd, te weten, gedurende de drie of vier maanden die aan de algemene
verkiezingen van Februari 1950 voorafgingen? Deze vragen zullen
achtereenvolgens worden beantwoord. In deze antwoorden hoop ik de
buitenlandse belangstellende te doen zien, welke de huidige situatie
van de katholieke school in Engeland is, en waarom het verloop van
het debat op 4 Mei in het House of Commons aan de Engelse Katholieken redelijke grond geeft om op aanzienlijke verbetering te hopen.
Vóór 1847 kregen katholieke scholen in Engeland geen steun hoegenaamd uit de openbare kas. In dat jaar kreeg het Catholic Poor
School Committee voor de eerste maal een toelage voor schoolbouw
uit rijksmiddelen. Van toenaf tot 1902 trachtten de Engelse Bisschoppen steun voor katholieke scholen te verwerven niet alleen uit rijksmiddelen maar ook uit gemeente-kassen. Nog afgezien van het feit
dat het in strijd was met het natuurrecht om financiele lasten te leggen
op degenen die hun natuurlijke menselijke rechten wensten uit te
oefenen, stelden de Engelse Bisschoppen, en met hen het katholieke
volksdeel van Engeland, zich op het standpunt, dat het onbillijk was
Katholieken te dwingen een gemeentebelasting 2 ) te betalen, waarvan
de gelden volgens de bepalingen van de Gladstone-wet van 1 870 besteed werden voor de instandhouding van staatsscholen, met uitsluiting
van die scholen, waarin Katholieken katholiek onderwijs verschaften
aan hun eigen katholieke kinderen.
De Balfour-wet van 1902 bracht verlichting. De wet schiep twee
soorten lagere scholen. Er ontstonden scholen, provided door plaatselijke autoriteiten: deze heetten: provided schools„ omdat ze helemaal
bekostigd werden uit de openbare kas; het equivalent dus van de
Nederlandse openbare school. Deze scholen waren neutraal in hun
2)

Door de gemeenten kon een speciale „onderwijsbelasting" geheven worden.
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school en daarmee het geloof van de kinderen die ze bezoeken, voldoende beveiligd is. Gedurende de lange jaren van strijd is het opvoedingsideaal van de katholieke minderheid in Engeland en Wales hooggehouden onder het motto: „Katholieke scholen voor katholieke kinde
ren met katholieke onderwijzers". In hun standvastig pogen om dit
ideaal trouw te blijven tonen zij dienaars te zijn van doel en opzet der
opvoeding, zoals Pius XI deze vaststelt in de bladzijden van Divini
Illius Magistri: „Aangezien opvoeden is de mens voorbereiden voor
wat hij hier op aarde moet worden en moet doen, om het verheven doel
waarvoor hij geschapen is te bereiken, is het duidelijk dat er geen ware
opvoeding kan bestaan, die niet geheel en al op 's mensen laatste doel
gericht is". Om hun ideaal ten volle te verwezenlijken, hebben de
Engelse Katholieken zware financiele lasten op zich genomen. Zo nodig
zijn zij bereid deze ook in de toekomst te dragen. Maar intussen betogen zij met klem, dat hun geen recht is gedaan, vooraleer zij hun eigen
katholieke scholen hebben op voorwaarden, welke gelijk zijn aan die
welke aan het neutraal onderwijs zijn toegestaan.
Tegenover dit katholiek ideaal staat in Engeland wat men de opvatting van administratie- en vakkringen zou kunnen noemen, die
steeds naar voren brengt, dat tweeslachtigheid in het beheer der scholen van de natie abnormaal en lastig is; en dat, als tegenprestatie voor
een overeengekomen minimum van godsdienstonderricht, de schoolbesturen het beheer over hun scholen aan de plaatselijke autoriteiten
behoren over te doen. Deze houding komt niet noodzakelijk voort uit
kwade wil, maar eerder uit onkunde, veroorzaakt door een profane
opvatting van het leven, welke niet in staat is het katholieke opvoedingsideaal volkomen te beseffen en zijn consekwenties te doorzien.
De onderwijswet van 1944, bekend als de Butler-wet naar de conservatieve Minister van Onderwijs, die er de geestelijke vader van was,
heeft het gehele stelsel van kosteloos (openbaar) onderwijs in het
land gereorganiseerd. Ingevolge zijn bepalingen werd er een wettelijke
verplichting gelegd op de Plaatselijke Onderwijsautoriteiten en op de
confessionele schoolbesturen: a) Maatregelen te nemen voor het geven
van voortgezet (secondary) onderwijs aan alle jongens en meisjes,
uiteindelijk tot de leeftijd van 16 jaar; b) Ten uitvoer te brengen,
overeenkomstig de bepalingen der wet en de uitgewerkte verordeningen, zekere verbeteringen betreffende terrein, inwendige inrichting,
uitwendig onderhoud en algemene modernisatie der scholen welke de
Minister van Onderwijs kan voorschrijven krachtens sommige bepalingen van de wet; c) Nieuwe scholen te bouwen overeenkomstig deze
verordeningen.
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Het is duidelijk dat dit een nieuwe verzwaarde last legde op de
schouders der Katholieken, die zich aan de bepalingen der wet moesten
onderwerpen, maar die niettemin besloten waren tot instandhouding
van de vrije rechtspositie en de eigen godsdienstige atmosfeer van hun
eigen confessionele scholen, waarin katholiek onderwijs kosteloos werd
gegeven aan katholieke kinderen. Dit zouden zij alleen kunnen doen,
als het bestuur van hun scholen bij hen bleef berusten, zodat de allergewichtigste bevoegdheid om de onderwijzers aan te stellen in hun
handen bleef. De onderwijswet van 1944 stond aan de Katholieken
toe dit te doen, mits zij een gedeelte van de uitgaven op zich namen,
die hun scholen zouden eisen als gevolg van de reorganisatie en modernisatie, die de Butler-wet voorschreef. In een nota door het Ministerie van Onderwijs overhandigd aan een vertegenwoordiger van het
Episcopaat op 24 November 1943 werd deze meerdere katholieke belasting volgens de Butler-wet begroot op 10 millioen pond sterling.
Weigering om deze som te betalen of verzuim om dat gedeelte te
voldoen, dat ten laste kwam van afzonderlijke parochies of diocesen,
zou betekenen, dat de Katholieken over de hele linie of binnen beperkte
grenzen de zeggenschap zouden verliezen over de leiding van hun
scholen, en daarmee over de aanstelling van hun onderwijzers, en bij
gevolg over het onderwijs van hun kinderen. Terwijl de Katholieken
met de rest hunner landgenoten vele van de bepalingen van de Butlerwet verwelkomden, stelde de oplegging van nieuwe zware financiele
lasten hun klaar voor ogen, dat het fundamentele onrecht van hun
positie nog steeds geen erkennig vond.
Het Episcopaat zette zijn zaak uiteen voor de toenmalige regering;
de uiteenzetting werd met zekere sympathie aanhoord; maar volle
recht werd hun niet gedaan. De financiele last bleef, als getuige voor
de waarheid van Butlers verklaring in de loop van een rede, uitgesproken in het House of Commons tijdens een onderwijsdebat op 30 Juli
1943: „Ik heb niet ten volle de eisen kunnen inwilligen van degenen
die volledige gewetensvrijheid wensen". Het katholiek volksdeel kon
slechts protesteren en hopen dat de tijd met hen zou zijn. Ondertussen
gingen zij voort geld in te zamelen voor hun scholen en stelden hun
vertrouwen op de Voorzienigheid. „Wij wensen openlijk te verklaren",
zeiden de Engelse Bisschoppen in hun Verklaring van 5 Januari 1944,
„dat het wetsontwerp zoals het daar nu ligt, nooit door ons is aanvaard,
niet wordt aanvaard en nimmer zal worden aanvaard".
Dit bleef de stand van zaken tot 25 Juni 1949, en deze datum brengt
mij tot het antwoord dat moet gegeven worden op de tweede vraag,
die boven is gesteld. De eerste vraag was: waarom hebben de Engelse
26
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Katholieken steeds op de bres gestaan voor hun scholen? Ik meen te
hebben duidelijk gemaakt waarom zij dit steeds gedaan hebben en
waarom zij dit zullen blijven doen, ten koste van alles. De tweede
vraag was: waarom voerden zij de laatste campagne voor hun scholen
juist op die tijd, d. w. z. gedurende de laatste drie of vier maanden
die aan de algemene verkiezingen van 24 Februari 1950 voorafgingen?
Deze laatste vraag wordt het best beantwoord door twee feiten
naar voren te brengen. In hun schrijven Ad Clerum van 25 juni 1949,
verschenen bij Catholic Social Guild onder de titel the Future of the
Catholic Schools, wezen de Bisschoppen van Engeland en Wales er op,
dat er een enorme stijging in de na-oorlogse bouwkosten had plaats
gehad. Dit, zo voegden zij er bij, had met andere oorzaken, in het schrijven opgesomd, ten gevolge gehad, dat de oorspronkelijke ministeriele
begroting van de lasten op de katholieke scholen van 10 millioen pond
was gestegen tot 50 a 60 millioen pond. Dientengevolge vroegen de
Bisschoppen in hun Verklaring om twee zaken — ten eerste, een
Machtigingswet gedurende de zittingsduur van het volgende (dus
het nu zittende) Parlement, om de Engelse Katholieken te ontheffen
van de financiele lasten hun opgelegd door de bestaande onderwijswetten. Zij vervolgden met te zeggen,ten tweede, dat ze niet zolang
op verlichting der lasten konden wachten, maar dat ze een noodmaatregel voor onmiddellijke verlichting vroegen, welke gebaseerd zou zijn
op de nota van 1943 van het Ministerie van Onderwijs, dat de katholieke aansprakelijkheid volgens de Butler-wet stelde op 10 millioen
pond.
Dit verzoek om onmiddellijke hulp geeft ons een tweede aanwijzing,
waarom de katholieke campagne gevoerd werd in de tijd dat dit feitelijk is geschied. Niet alleen waren in 1949 de katholieke lasten
opgelopen tot het vijf- of zesvoudige van de begroting in 1943, maar
de financiele lasten moesten terstond gedekt worden,
ook al zouden
in vele, zo niet in de meeste gevallen de feitelijke uitgaven pas behoeven gedaan te worden over tien, twintig, dertig, soms zelfs over veertig jaar. Hoe dit zo kwam, wordt klaar uiteengezet in een van de
heldere en weldoordachte strooibiljetten door de Catholic Social Guild
uitgegeven, toen de campagne in volle gang was: — „De reden waarom een eis tot meer financiele steun nu wordt ingediend is, dat, bondig gezegd, het alternatief is: het verlies van katholieke scholen bij
honderden. Haast onmiddellijk.
„De wet van 1944 verplichtte plaatselijke onderwijsautoriteiten tot
het opstellen van Plannen voor de ontwikkeling van lagere en voortgezet-lagere scholen in hun districten, inclusief katholieke scholen.
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„Wanneer eenmaal deze Ontwikkelingsplannen door de Minister
zijn goedgekeurd en meer dan een derde van het totaal hebben
deze goedkeuring reeds ontvangen — krijgen de leiders of bestuurders
van katholieke scholen zes maanden, waarin zij een aanvraag kunnen indienen om hulp te krijgen toegewezen of erkennig van een
speciale rechtspositie, (d. w. z. een positie welke hun het recht laat
hun eigen scholen te blijven beheren) . Tegelijk met deze aanvraag
moeten de katholieke leiders of bestuurders aan het Ministerie een
formulier overleggen, bekend als Formulier 18 Scholen, waaruit blijkt
dat zij bij machte zijn hun aandeel te betalen van de uitgaven voor
de School, inclusief alle verbouwingen. Dit formulier moet tevens
bevestigd worden door de Bisschop van het diocees waarin de school
gelegen is. Tenzij deze aanvraag tijdig wordt ingediend, en de Minister de geldmiddelen genoemd in Formulier 18 Scholen voldoende acht,
wordt de betreffende school overdragen (aan een openbaar, nietkatholiek bestuur) en gaat aldus verloren voor het katholieke volksdeel. Al behoeft misschien het geld voorlopig nog niet te worden
betaald, de garantie moet nu gegeven worden. Die beslissing moet nu
worden genomen. Dit is dus de reden waarom de Bisschoppen nu
hun voorstellen voor een nieuwe regeling lanceren, ten behoeve van
onze gezamenlijke scholen in Engeland en Wales".
juist omdat een derde gedeelte van de ontwikkelingsplannen, die de
wet van 1944 eiste, reeds door de Minister waren goedgekeurd, terwijl andere op stapel stonden om die goedkeuring te verwerven,
dwong men de Bisschoppen — en dit op een ogenblik dat de begrotingspost op katholiek onderwijs rustend verzesvoudigd was — om
onmiddellijke garanties te geven dat zij in staat zouden zijn enorme
sommen gelds ter beschikking te stellen voor de schoolbouw op een
onzekere datum in een onzekere toekomst. De Bisschoppen stonden
voor de keuze ofwel hun scholen prijs te geven ofwel te verklaren dat
ze bij machte waren geldsommen te fourneren, die ze wisten dat ze
in feite niet konden opbrengen. Zowel het een als het ander was in
strijd met hun geweten. Bijgevolg riepen zij de Katholieken op voor
een actieve campagne, en dit te meer, daar het hoe langer hoe duidelijker werd dat hun zaak bij geen politieke partij erg veel sympathie
genoot.
Tegen het einde van October 1949, vlak voordat er schot kwam in
de katholieke campagne, werd een verdere verklaring van het Episcopaat, wijzende op het voorbeeld van Schotland als een mogelijk model voor een oplossing in Engeland door de Conservatieve Partij en
de Partij van de Arbeid van de hand gewezen. Beide gaven te kennen
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dat ze niet bereid waren enige oplossing van de katholieke moeilijk-

heden in overweging te nemen, die een verandering in de godsdienstige regeling van de Butler-wet van 1944 met zich zou brengen. De
officiele toon, koel-beleefd, uit de hoogte, zelfvoldaan, was dat de
Katholieken dankbaar moesten zijn voor wat ze hadden, en zich niet
zo vervelend moesten aanstellen, nu het land toch al zoveel moeilijkheden te verwerken had.
De Katholieken stelden zich wel vervelend aan. De botte afwijzing,
die zi van de twee voornaamste partijen ontvingen, had op hen zowat
de uitwerking die Hitlers bombardement van Londen in de zomer
van 1940 op hun landgenoten had gehad. Zij vingen de strijd aan
met verbeten enthousiasme en koppige vastberadenheid, en verrasten
hun landgenoten, en misschien wel zichzelf, door de kunde, kracht en
kordaatheid, waarmee ze voor hun scholen vochten. Heel Engeland
en Wales door, werden meetings belegd, en strooibiljetten en brochures werden bij duizenden verspreid. Door een gelukkig samentreffen bereikte de campagne zijn hoogtepunt gedurende de drie weken
verkiezingsstrijd, die aan de algemene verkiezingen van Februari
laatstleden voorafgingen. Vandaar dat de Katholieken deze gelegenheid benutten om de candidaten voor het Parlement van de situatie
der Katholieken op de hoogte te brengen, hun in het openbaar vragen
te stellen, en hen scherp aan de tand te voelen in particuliere conf e-renties, waarbij candidaten voor het Parlement representatieve co
mités van de plaatselijke Katholieken ontvingen. Bij deze gelegenheden was het een heel gewoon iets dat een Parlementslid in spe wat
beduusd was een katholiek comité voor zich te zien, waarvan de leden
zich op dat ogenblik hadden vrijgeschud van alle partij-verplichtingen,
maar vast hesl oten waren hem scherp te verhoren, hem op de hoogte
brengen omtrent de positie der katholieke scholen. Er is niet de minste twijfel dat deze interviews een heel diepe indruk maakten op de
candidaten en hun in de kortste keren de overtuiging bijbrachten, dat
de Katholieken opkwamen voor een zaak, waarvoor zij bereid waren
te vechten tot ze niet meer konden. Voeg bij deze interviews de strooibiljetten-campagne en de stampvolle vergaderingen heel Engeland
door, en men zal beseffen dat er geen overdrijving in steekt te zeggen
dat een verrassend grote indruk werd gemaakt niet alleen op de toekomstige leden van het Parlement, maar het hele land door.
Gedurende de laatste jaren heb ik het woord gevoerd in vele vergaderingen zowel in Engeland als daarbuiten. Ik heb enthousiaste
tonelen bijgewoond bij meerdere daarvan. Maar ik herinner er mij
slechts één, die het haalde bij het enthousiasme dat oplaaide op de
,
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moeten nog steeds betalen voor de uitoefening van een natuurlijk
recht; maar hun Bisschoppen zijn bevrijd van de wrede dreiging van
een verwerpelijk alternatief, dat enkele maanden geleden hun enige
keus scheen te zijn. Hun onmiddellijke verplichtingen zijn gemitigeerd.
Zij hebben tijd om op adem te komen.
Ondertussen mogen de Katholieken van Engeland zonder ongepaste aanmatiging hopen dat, met verloop van tijd, groeiende sympathie voor hun zaak met hun eigen tact en vastberadenheid zal sa
menwerken om hun de volledige inwilliging van hun rechtmatige
eisen te verlenen.
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stellingen kunnen verwachten, werden nu tot gebreken, waaraan de uit
zijn verband gerukte rompstaat Nieuw-Oostenrijk dreigde te sterven en
die onder Hitler tot schijndood voerden. Halfheid, onoprechtheid en
twijfel verhinderden het organisme en zijn ledematen de eigen krachten
samen te ballen tegen de machten die dit organisme en -hen allen
vernietigden. Slechts weinigen --r en dat waren niet de belangrijksten
voldeden aan de eerste voorwaarde tot de weerstand, namelijk dat
ze duidelijk de mogelijkheden erkenden waarover Oostenrijk beschikte,
benevens de vooruitzichten die zich openden voor de enkeling en voor
de massa. Men speelde de Onafhankelijke Staat en wilde niettemin
trouw blijven aan een, ook die Staat overkoepelende, gemeenschap der
Duitsers. Men verlangde terug naar de Habsburgers en deinsde onder
menigvuldige voorwendsels ervoor terug, de monarchie te herstellen.
Men zag gaarne totalitaire en dictatoriale gebaren en liet de doodsvijanden van het regime de vrijheid om het van binnen uit te hollen,
niet zonder in enkele gevallen moedwillig of door nalatigheid zelf
doodsvijanden te kweken. Men streefde naar economische en politieke
gemeenschap met dè buurstaten en vroegere lotgenoten, zonder een
ernstige poging te wagen tot reorganisatie van de Donaugebieden. Men
sprak nooit duidelijk en openhartig uit, wat men nastreefde, en streefde
inwendig niet na, wat men op de bekende hoge toon der overtuiging
verkondigde. Vooral echter kwamen onder hetzelfde dak ongelijke
bewoners tezamen. Voor deze vergissingen moest gruwelijk worden
geboet. Het heeft geen zin er verbitterd aan te herinneren, en te raken
aan nauwelijks genezen wonden. Over het droeve gisteren spreken wij
enkel, om er lessen voor een beter morgen uit te trekken.
Heden echter passen vóór alles zelf erkenning en volledige klaarheid
omtrent de wegen die Oostenrijk mag opgaan. Staande in de lege
ruimte en voorlopig geen rekening houdend met tegenwoordige of toekomstige Europese constellaties, zouden wij de volgende mogelijkheden
moeten constateren: een nieuwe „Anschluss" met Duitsland, een
Donaugemeenschap op monarchistische, op republikeinse of op volksdemocratische grondslag, volledige zelfstandigheid als democratie naar
Zwitsers model. Voor één van deze oplossingen dient ieder die tot
medezeggenschap geroepen is, zich uit te spreken. Is dit eenmaal geschiedt, dan moet de enkeling of de partij met alle energie, en zonder
zijdelingse blikken naar andere mogelijkheden, zich voor het eenmaal
gestelde doel inzetten, er openlijk voor uit komen en het consequent
nastreven. Daarmee zouden de verlammende halfheid en de onwaardige onoprechtheid uitgeschakeld zijn. Om alle twijfel in de kiem te
smoren, is het dringend nodig, van te voren de kansen en het nut van
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Ten tweede verzetten zich al de buurstaten van Oostenrijk, respectievelijk de verpletterende meerderheid van de bevolking in elk van deze
landen --- met als enige uitzondering Hongarije allerheftigst alleen
al tegen de gedachte aan een herstel van de kroon in het algemeen en
van een terugkeer der Habsburgers in het bijzonder. Het heeft geen
zin, erover te redetwisten, in hoeverre deze onoverwinnelijke wrok
tegen de vroegere statenbond gewettigd is of niet; we moeten het feit
van het eensgezinde verzet der andere middeleuropese- en Donaunaties constateren en ermee rekening houden. Wat zou het baten, wanneer we de Tsjechen verzochten te overdenken, of de beslissing „liever
Hitler dan Habsburg" hun en hem die deze woorden uitsprak, heil
heeft gebracht en of ze gelukkiger zijn onder de huidige vrijheid dan ze
onder de tirannie van de Habsburgers waren? Wat zou het baten,
wanneer we de Kroaten of de Slovenen vroegen, of het hun onder de
keizer of koning zoveel slechter is vergaan dan onder Tito? We zijn er
zelfs niet absoluut zeker van, of bij een volstrekt onbeïnvloede stemming, een meerderheid van het Magyaarse volk zich voor een liberaal
Habsburgs koningschap in het kader van een federatief Donaurijk zou
uitspreken. Tot liefde en ook tot politieke gevoelens kan en mag men
niemand dwingen. (Het citaat gaat overigens verder: „toch geef ik u de
vrijheid niet") . Daarbij, in Oostenrijk zelf ontbreekt bij de mensen
onder de vijftig jaar de levende herinnering aan de monarchie, van
welker lang vervlogen pracht ze slechts door de verhalen van de ooggetuigen iets vernemen, of waarover ze alleen de weinig vriendelijke
beoordelingen der hedendaagse politici en der dagbladen kennen.
Daarom overheerst bij hen die zich door vorming en scherpe critische
blik onderscheiden, en die niet bij voorgekauwde phrasen zweren, de
overtuiging, dat er geen enkele reden bestaat om een niet-actuele
staatsvorm te herstellen.
Even weinig uitzicht als voor een federatieve Donaumonarchie bestaat er tegenwoordig voor een confederatie op republikeinse grondslag. De verscheidenheid in de structuur van de volksdemocratieën
Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Joego-Slavië enerzijds en van het
werkelijk democratische Oostenrijk anderzijds, doen een politieke gemeenschap van deze vier landen, laat staan een volkenrechtelijke federatie tussen hen, als onmogelijk schijnen. (Iets anders is het met economische overeenkomsten, die denkbaar zijn en gewenst, en ook meermalen overwogen werden; of met culturele uitwisseling, die de afwijkende politieke grondslag niet zou mogen hinderen) . Zo lang de huidige toestand in Europa en in de wereld voortduurt, is in geen geval
een politieke of zelfs volkenrechtelijke engere verbinding van Oosten-
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rijk met de andere Donaustaten, zij het op monarchistische of op
republikeinse grondslag te verwezenlijken.
De derde eventualiteit: een Donaufederatie op volksdemocratische
grondslag, zou automatisch actueel worden, in geval de Sovjet-Unie
langs vredelievende weg of door oorlog de alleenheerschappij over ons
werelddeel zou verwerven, met name wanneer in Oostenrijk zelf de
aanhangers van Oostelijke oriëntering onder communistische leiding
het roer in handen zouden krijgen. In hoeverre het zich voordoen van
één van beide gevallen aan de wensen van de overwegende meerderheid der Oostenrijkers zou beantwoorden, behoeft wel geen betoog.
Het is echter ook nutteloos, de waarschijnlijkheid van een dergelijke
toekomst ook maar te onderzoeken.
Zo staan er nog twee mogelijkheden voor ons, die onder de Oostenrijkse bevolking een aanzienlijk aantal aanhangers hebben geteld en
heden nog tellen: Anschluss bij een vierde Duitse rijk, of zelfstandige
Alpenrepubliek. Met betrekking tot een hernieuwde terugkeer in Germania's wijdgeopende armen, doen wij afstand van elke sentimentele of
mystieke beschouwing. Taalgemeenschap, in zover wij ze erkennen,
betekent niet in het minst dwang tot staatsgemeenschap. We verwijzen
naar Missongs uitstekende kleine studie „Die ósterreichische Nation",
om eraan te herinneren, dat tussen de bewoners van Duitsland en de
Oostenrijkers geen „rasgemeenschap" bestaat, waarbij overigens de
nadruk erop moet worden gelegd, dat overeenkomst van ras nog minder dan die van taal enige staatsrechtelijke consequentie behoeft uit te
lokken. Voor de Anschluss zouden op zich de volgende argumenten
kunnen pleiten: economisch nut voor het geheel en voor de meerderheid
der inwoners; politiek voordeel; gedweeheid tegenover sterke despoten,
tegen wie zich te verzetten ergere gevolgen zou hebben dan het vasthouden aan eigen bestaan; de positieve Anschluss-wil van een deel der
Oostenrijkers; eindelijk de op de een of andere manier aan het licht
tredende onmogelijkheid, op zich zelf als onafhankelijke Staat te
bestaan.
De Angelsaksers noch de Sovjet-Unie zouden een nieuwe Anschluss
dulden, nog minder die bevorderen. Daar vervolgens Duitsland als
belangrijke factor in de Europese politiek voor lange tijd uitgeschakeld
is, ontbreekt de geduchte machthebber die Oostenrijk een inschakeling
bij Duitsland zou kunnen opdringen. Hoe het er met de politieke voordelen van een Anschluss zou uit zien, heeft het jongste verleden aangetoond: onderdrukking, uitroeiing van het Oostenrijkse karakter en
meegesleept worden in de Duitse roofoorlogen, mede belast worden
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gedachte stellen, en wanneer deze ook bij de politieke partijen burgerrecht bezit.
De bestaansmogelijkheid van het onafhankelijke Oostenrijk is nu

eenmaal niet louter een kwestie van economische sanering, al blijft deze
ook een onontkoombare praemisse; een systematische heropvoeding aan
al de scholen, allereerst aan de universiteiten en middelbare scholen,
gedurende een gehele generatie, is essentieel, willen voortaan de Oostenrijkers • aan zich zelf en aan hun staat geloven. Vanzelfsprekend
dringt zich daarbij de noodzakelijkheid op, dat de vreemde machten die
bij een zelfstandig Oostenrijk geïnteresseerd zijn, het op politiek en
economisch gebied zó behandelen, dat zijn burgers zich als gewaardeerde leden van de Europese volkerengemeenschap voelen, en dat zij
hunnerzijds het vertrouwen in de eigen toekomst putten.
Uit het erkennen van de gevaren van de Anschluss bij een Duitsland, waarmee wel economische en ook culturele uitwisseling mag
geschieden, van welks andere geaardheid echter de Oostenrijkers het
bewustzijn diep moet worden ingeprent; uit het besef vervolgens, dat
een nieuwe „Heimkehr" in het rijk géén van Oostenrijks moeilijkheden
zou oplossen en veel nieuwe zou teweeg brengen; en uit de overtuiging
tenslotte der levensvatbaarheid van de onafhankelijke staat, zal eerst
de besliste wil ontstaan tot d i e oplossing, welke heden de enig mogelijke is: een tweede Zwitserland. Van de huisbakken wijsheid die de
heilige Nicolaas von der Fliie het volk van herders predikte — dat het
zich niet met andermans zaken moest bemoeien —, van de neutraliteit
in alle geschillen der grote heren tot aan de nuchtere cultus van de
„Hántsi", de boze mammon, van de zorg voor reinheid naar ziel en
lichaam tot aan de ware democratie, die tussen gezag en vrijheid de
gulden middenweg houdt, van de handige exploitatie der natuurlijke
schoonheden en der natuurlijke rijkdommen van een land dat met de
eerste rijker bedacht werd dan met de laatste, tot aan de blik op
wereldwijde horizonten .... Oostenrijk zal goed doen, het Zwitsers
voorbeeld zorgvuldig in acht te nemen en het zo mogelijk na te volgen.
Niet in alles. Men is niet ongestraft, dat wil zeggen niet onbeloond, het
hart van een grootmacht geweest; het vaderland van de hoogste muzikale, dramatische volmaaktheid heeft op verscheidene gebieden der
kunst evenmin iets te leren als op het punt van sociale deugden of op
het gebied van de goede smaak in kleding, woninginrichting en keuken.
Voor het overige echter, voor wat betreft organisatie en arbeidstempo,
bevordering van kunst en wetenschap, evenals maatschappelijke voorzorg, zijn de Zwitsers de Oostenrijkers reeds om financiële redenen ver
vooruit. Het bloeiende Eedgenootschap is bovendien ook uit andere
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naarmate zij hun bestendige en rustige arbeid zal verschaffen, naarmate de burgers vrijer en krachtiger in het leven van hun Staat zullen
kunnen meespreken. Het woord dat vóór Maart 1848 iemand die in zijn
vaderland geloofde, sprak: „Oostenrijk boven alles, als het maar wil",
zal dan zijn juiste betekenis krijgen. Niet als een aanmatigende eis tot
wereldheerschappij, zoals het „Deutschland, Deutschland fiber alles",
waarvan de tekst zo ten onrechte de heerlijke melodie van de Haydnhymne ongenietbaar maakte voor hen die haar hun eigendom noemden.
Niet als de kreet van een bij de kleine volken dubbel zo dwaze wijl
belachelijke — nationale grootheidswaan, doch als de uitdrukking van
een in moeite en nood standvastig te beproeven waarheid. Die waarheid luidt: met de goede en sterke wil van zijn burgers overwint Oosr
tenrij k alle hinderpalen die zijn onafhankelijkheid, zijn wederopstan
ding en zijn bloei in de weg staan.

MUZIEK-KRONIEK

Concertleven in Amsterdam
door JULES CUYPERS

ANNEER wij voor een kroniek over het Nederlands concertleven ons alleen maar beperken tot de hoofdstad, zou dit
eigenlijk nog te veel hooi op de vork zijn, want de concerten die in
Amsterdam tijdens het seizoen 1949150 werden gegeven zijn voor één
persoon te groot in aantal geweest. Er waren in onze vroede hoofdstad
in de grote en
niet zelden drie concerten tegelijk op een avond
de kleine zaal van het Concertgebouw en in de Bachzaal
en nooit
kan men vooruit weten op welk concert een waarlijk opzienbarende
verrassing te registreren valt. De muze der muziek is wispelturig,
haar nukkigheid is integraal en strekt zich uit tot de gevoelige
luisteraar, die nooit twee maal op dezelfde wijze reageert. Herhalingen
trouwens van een programma, gelijk dit op het gebied van toneel (en
film) usance is, komen zelden of nooit voor, behalve in de opera. In
weerwil van anders luidende oordelen is het mijn vaste overtuiging,
dat de dynamiek van ons concertleven méér energie bevat dan hetgeen
er op andere terreinen der uitvoerende kunst in ons land tot stand
wordt gebracht. Men vergeet nogal gemakkelijk, hoeveel milliarden
calorieën er verbruikt zijn voor een première die 6ns teleurstelt, maar
die de uitvoerende kunstenaars en hun dirigent vele inspannende repetities hebben gekost. Er bestaat in de waardering van muziek geen
compromis: zij de muziek vervult ons tot in de fijnste vezelen
met blijdschap en dankbaarheid of met teleurstelling en afkeer. Het
lijkt mij een vraagstuk van belang in hoeverre een redelijke verbinding
van deze twee polen onzer appreciatie inderdaad mogelijk zou zijn.
Nergens méér dan op het gebied der muziekcritiek is het ophemelen
of laken van creatieve en reproductieve kunstenaars schering en inslag,
doch dat is geen speling van het blote toeval: de gaping tussen rede
en gevoel bij het ondergaan van de magische kunst der muziek heeft
reeds de oude Grieken en een christelijk denker als Augustinus tot
diepgaande beschouwingen geïnspireerd.

W

Wij menen ons het best te kunnen beperken tot enige notities betref fende het voorbije seizoen der abonnementsconcerten in de grote
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zaal van het Concertgebouw te Amsterdam en enkele extra concerten
aldaar. De twee helften van dat seizoen wérden gemarkeerd door
twee dirigenten. Een dirigent is een spelleider en daarom het best te
vergelijken met een regisseur. Het verschil is alleen, dat deze tijdens
de voorstelling nauwelijks of geen invloed meer kan uitoefenen, gene
daarentegen tijdens de uitvoering nog min of meer onmisbaar is. Deze
onmisbaarheid en invloed echter van de dirigent tijdens een uitvoering
wordt in het algemeen mateloos overschat terwijl de voorbereiding, de
repetities, mateloos worden onderschat niet door de insiders, maar
door de buitenstaanders, het publiek. Begaafde componisten die ook
als dirigent begaafd zijn (deze combinatie in één persoon schijnt hoe
langer hoe zeldzamer te worden) dirigeren meestal zonder veel vertoon
van hun onmisbaarheid tijdens de uitvoering. Ook de waarlijk groten
onder de gespecialiseerde dirigenten
Toscanini, Willem Mengelberg, Monteux, Dobrowen, wijlen Karl Muck e.a.
zijn sober in
hun gebaar; hun indicaties, soms een tacterende polsbeweging, soms
een opgeheven vinger, openbaren een maximum aan doelmatigheid bij
een minimum aan uiterlijk vertoon. Eduard van Beinum, die de eerste
seizoenshelft dirigeerde, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot
een orkestleider van dit superieure niveau. Een jaar of wat geleden
al heeft hij tijdens een uitvoering
ik meen van Mendelssohns ouverture Midsummernightsdream
ons concertpubliek in verbazing gebracht door plotseling zijn directie achterwege te laten terwijl het
orkest even pittig en meeslepend bleef doorspelen. Van Beinum staat
thans op een hoogte en geniet een internationale reputatie die hem in
staat zouden stellen dergelijke demonstraties op gezette tijden te herhalen zonder persoonlijk risico. Het zou nu alleen nog maar gewenst
zijn hem attent te maken op het heilzame en het waarlijk nut van zulke
directieloze uitvoeringen, die beter dan mondelinge en schriftelijke
vertogen ons publiek de ogen kunnen openen voor het ware in de
muziek en voor de geringheid der waarde van het gebaar tijdens de
uitvoering.
Tijdens de eerste seizoenhelft werd bijna onafgebroken het ware,
het sublieme op het podium verkondigd. Effectbejag, opvallerige aandikking, opdringerige modellering als demonstratie van herscheppende
persoonsmacht was er in de vertolkingen niet te horen. De moeilijkheid
ener karakteristiek van Eduard van Beinums directie schuilt hierin,
dat juist de mooiste uitvoeringen onder zijn leiding een bovenpersoonlijk karakter dragen. Hoogtepunten in dit seizoen als b.v. de
uitvoeringen van Bruckners Vijfde Symfonie, de Symfonie van César
Franck, Fontane di Roma van Resphighi, Shéhérazade van Rimsky
27
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Korsakoff en de Derde Suite van J. S. Bach, concentreerden onze aandacht alleen op de schoonheid dezer orkestmuziek en het lijkt wel een
mysterie hoe een dirigent zo volledig als het ware oplost in het kunstwerk; men bemerkt hem haast niet, hij lijkt gedurende zulke uitvoeringen soms méér een willoos medium dan een wilskrachtig beheerser van een tachtigkoppig instrument, dat niettemin lenig, absoluut
smetteloos en altijd transparant onder zijn leiding klinkt. Nooit méér
dan tijdens zulke uitvoeringen wordt het mij bewust, dat de muziek
de minst grijpbare, de meest vliedende aller kunsten is. Ook Beethoven
wordt ietwat pastelachtig en bijna impressionistisch wanneer de Pastorale Symfonie wordt gespeeld gelijk wij haar ditmaal (naar Engels
voorbeeld) mochten horen als opening en niet als „klap op de vuurpijl",
als daverend slotnummer. Toch zou het niet juist zijn de lichtheid
van klank als van Beinums voornaamste kenmerk te releveren. Het
essentiële onderscheid tussen zijn directie en die zijner grootste collega's
is zijn kameleontische aanleg, zijn intuïtieve en meestal ideale dienstbaarheid aan de diverse stijlen en individuën die hij vertolkt. Het
verbaast mij geenszins dat men van Beinum wel eens gemis aan
„persoonlijkheid" toedicht. Een concert onder zijn leiding betekent
immers: luisteren naar Bruckner, naar Franck, naar Tsjaikofsky, Debussy of andere meesters die op het programma staan; doch nooit
betekent het: luisteren (of kijken) naar van Beinum. Dit laatste is
teleurstellend voor hen, die naar een concert gaan om de dirigent,
verheugend daarentegen voor wie alleen de schoonheid der muziek
ter harte gaat.
Tijdens de tweede seizoenshelf t stond het orkest onder leiding van
de uitgeweken Tsjechische dirigent Rafael Kubelik, die onmiddellijk
furore maakte. De partituren, de muziek zelf daalden op slag naar het
tweede plan om plaats te maken voor persoonsverheerlijking. De naam
Kubelik zweefde uit ieders lippen. Ongetwijfeld bleek de 35-jarige gast
vitaler dan Eduard van Beinum en bovendien een „interessante" persoonlijkheid. Wat is voor het gros der concertbezoekers attractiever
dan de grijpbare realiteit van een interessant artist? De prachtigste
partituren moeten het hiertegen afleggen. Wij waanden dit soort herscheppende artisten in de concertwereld zo langzamerhand uitgestorven
en meenden al jaren geleden in een artist als Josef Pembaur de laatste
der Mohicanen te begroeten. Doch daar verschijnt hij, Rafael Kubelik,
de slanke artist in de kracht van zijn leven: hij schrijdt over het podium
gelijk een triomferende veldheer, dirigeert de sforzandi met rukachtige
gebaren alsof hij bokst, slaat voor de forti zijn armen breed uiteen
als een verkeersagent en maakt somwijlen een sidderende hoofdbe-
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weging die zijn weelderige haardos doet dansen en springen. Deze
orkestleider is in waarheid een concurrent der cineacs en het is geen
mirakel, dat hij vooral in Amerika, waar het uiterlijk effect en het
„representatief voorkomen" zeer geliefd zijn ( zonder deze hoedanigheden „geen interesse" ), met open armen wordt ontvangen. Een groot
deel van ons publiek, dat zoiets lang had ontbeerd, veerde op uit de
dommel.
Het valt niet te ontkennen dat er iets van Kubeliks jeugdige vitaliteit
oversloeg op ons orkest en dat een verfrissend element zijn intrede
deed. Men raakt hier echter gauw naar uitgeluisterd, want na de eerste
schokken der sensatie voelt iedereen die niet behoort tot de primitieve
naturen een leegte en men onderscheidt het klatergoud der vele effecten
die zelfs hinderlijk worden, zoals de luidruchtige uitbuiting van slaande
bekkens. Toch heeft men Kubelik leren kennen als een zeer slagvaardig, bekwaam dirigent met onmiskenbaar talent. De partituren
kent hij in technisch opzicht door-en-door, het merendeel der onder
zijn leiding gespeelde werken dirigeerde hij uit het hoofd en wanneer
men als proef op de som het gespeelde eens controleerde, de Tweede.
Symfonie van Brahms bijvoorbeeld of de Achtste van Bruckner, da n
bleek de geringste aanwijzing in de partituur door hem in acht genomen
en duidelijk op tijd aangegeven. Wat bij Kubelik nog ontbreekt is
de bezonken, weldoordachte, gerijpte directie en muzikaliteit, een gemis dat men vooral pijnlijk ervaart als hij bepaalde werken van hoog
gehalte en goede bekendheid dirigeert, bijvoorbeeld de Eroica van
Beethoven. Wij zijn in Amsterdam op het gebied van Beethovencultuur te veel verwend om zulk een op loos effect afgestemde reproductie der Eroica als artistieke daad te kunnen aanvaarden. Datgene
wat „achter de noten" leeft komt onder leiding van Kubelik (nog )
niet in volle rijkdom en diepte tot zijn recht gelijk men het hoort onder
leiding van dirigenten die grote scheppers zijn (ook her-scheppen is
een vorm van scheppen) . Dit gemis, waaronder ook b.v. de Vierde
Symfonie van Tsjaikofsky als besluit van het officiële seizoen te
lijden had, tracht Kubelik bewust of onbewust te verbloemen
door een nivellerend klankvertoon, een uniforme opdrijving van
climaxen en een vechtjasserige vitaliteit. Zo is het begrijpelijk dat hij
ons het meest heeft kunnen boeien met de minder bekende werken
van Tsjechische oorsprong. Zelf een Tsjech in hart en nieren verkiest
hij de Tweede Symfonie Opus 70 van Dworsjak boven diens Vijfde
(Uit de Nieuwe Wereld), waarin de invloeden der Boheemse folklore
plaats hebben gemaakt voor Amerikaanse negermelodieën. Kubelik
bemint zijn land, daarom kent hij ook van haver tot gort de volledige

.
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cyclus Mijn Vaderland van Smetana, een der monumentaalste voorbeelden van „nationale" muziek uit de negentiende eeuw. Het musiceren „con brio" is Kubeliks voornaamste troef. Iets waarlijks delicaats
hoort men ons orkest onder zijn leiding niet verrichten, doch felle
kleuren, markante rhythmiek, heroeke expressie en haastige climaxen
verlenen zijn interpretatie een veelszins boeiende levendigheid als hij
enige der Slavische Dansen van Dworsjak dirigeert of het genoemde
zesdelige nationale heldenepos van Smetana. Wat de uitvoering van
laatstgenoemd werk betreft: men luistert met genoegen naar de
muzikale schilderingen van de trotse burcht Vysehrad, zetel van
Boheemse vorsten; naar de stromende, neen: stormachtig bruisende
Moldau; naar het vrolijke drinkgelach van een ridder met zijn gevolg,
die in een woud door Amazonen worden vermoord; naar de natuurgeluiden van het Boheemse land en de verre klanken van een boerenfeest; naar het krijgsrumoer en het choraal der Hussieten op de vesting
Tabor; naar de herders op de weiden bij de berg Blanik en de triomf
der vaderlandse helden na een strijd op leven en dood. Onze waardering der reproductie van deze volledige cyclus, die in Amsterdam
sedert 1911 niet meer was uitgevoerd, mag onbeperkt zijn omdat zij
niet ontsierd kan worden door bezwarende vergelijkingen. Het manco
aan verstilling, aan idyllische verrukking in de weergave der vredige
natuurtaferelen was slechts vaag voelbaar omdat deze cyclus voor
ons eigenlijk een première was.
Geen première was de Msa Glagolska ja (Missa Solemnis) van
Leos) Janatsjek, want dit merkwaardige werk, door Evert Cornelis in
ons land geïntroduceerd, genoot ook in Amsterdam reeds enige uitvoeringen onder leiding van Theo van der Bijl. De componist Janatsjek,
gestorven in 1924, is een der grootste nieuwlichters van onze eeuw.
Zijn muziek, in het bijzonder zijn Missa Solemnis, is in de Westerse
muziek iets totaal aparts, bevreemdend en tegelijk fascinerend. De
uitvoering onder Kubelik met medewerking van het voortreffelijk zingende Toonkunstkoor is de meest indrukwekkende die men tot nog
toe in Amsterdam heeft gehoord. Overigens heeft men het werk opnieuw leren kennen als een „concertmis"; van enige wijding en enig
begrijpelijk verband met de litgurische tekst heb ik niets kunnen
bespeuren.
Het land van Kubelik is een uiterst muzikaal plekje in Europa,
benijdenswaardig rijk bezaaid met goede componisten, die in hem een
overtuigd propagandist bezitten. Alles wel gewikt en gewogen heeft de
keuze van deze dirigent als rempla ç ant van Eduard van Beinum in
de tweede seizoenshelft gunstige resultaten opgeleverd. Want afgezien
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van de Tsjechische composities waarmee wij nog niet geheel vertrouwd
zijn, kreeg men onder zijn leiding ook enkele fraaie uitvoeringen van
bekende répertoire-stukken te horen, zoals Tableaux d'une Expositi on
van Mourssorgsky-Ravel en de Onvoltooide van Schubert. Bovendien
heeft onze gast zich op slag de sympathie der orkestleden verworven
ook dit lijkt een factor van gewicht. Maar het is niet mogelijk iets
te voorspellen omtrent zijn toekomstige prestaties. Zal deze betrekkelijk
nog jeugdige artist zijn talent vergooien of cultiveren? Nu eens neigt
hij naar muzikale verdieping, dan weer naar de holle virtuositeit. Hij
zal moeten kiezen. Hij kan niet langer blijven voorthinken tussen twee
vijandige, twee elkander uitsluitende gebieden van de menselijke geest.
Men verbaast zich trouwens dat Kubelik zich tot dusver staande hield
bij zo langdurige beoefening ener geestelijke acrobatiek die geforceerd
en onnatuurlijk is. Het volgend seizoen komt hij terug in Amsterdam:
dan zal de attractie van het nieuwe zijner verschijning zijn geslonken
evenals zijn répertoire van onbekende Tsjechische werken die de
moeite ener kennismaking lonen; en of hij zich dan opnieuw drie
maanden lang voor ons orkest kan handhaven is nog een open vraag.
Een groot deel van het publiek, dat hem blindelings adoreert, is zijn
gevaarlijkste vijand. Hij zou niet de eerste dirigent zijn, die zich door
dit publiek op de verkeerde weg laat leiden

***
Onder van Beinums leiding zijn er drie Nederlandse noviteiten gespeeld, onder Kubeliks leiding één. Paradou van Geza Frid (bekroond
met de Muziekprijs Amsterdam 1949) bleek een goedklinkend, prettig
speelbaar en charmant werkje te zijn met invloeden van de jonge
Strawinsky, De Falla, Debussy e.a. Als men niet op de titel had gelet,
noch in het programma de toelichting had gelezen, dan zou niemand
op de gedachte zijn gekomen, dat de inspiratie-bron dezer vijfdelige
suite een bepaald hoofdstuk was uit een bepaalde roman van Emile
Zola, die twee gelieven elkaar laat vinden temidden van dieren en
planten. Wel wortelen het idioom en de sfeer dezer muziek kennelijk
in het verleden; de naam Zola
tijdgenoot van Debussy, De Falla
en de jonge Strawinsky
behoeft ons in dit verband dus niet buitensporig te verbazen.
De Vijfde Symfonie van Henk Badings kon
men in menig opzicht waarderen als een chef-d'oeuvre, dat glansrijk
de vergelijking kan doorstaan met het beste wat wij sinds de laatste
jaren• van wereldfiguren als Benjamin Britten en Paul Hindemith op
symfonisch gebied te horen kregen. Zij is van een Bruckneriaanse
breedheid en spreekt van een zeldzaam synthetisch meesterschap,
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waarbij alleen de instrumentatie, die op zichzelf beschouwd van grote
deskundigheid getuigt en vaak zeer betoverend is, niet altijd en overal
in overeenstemming lijkt met de muzikale inhoud. De Vijfde Symfonie van Matthijs Vermeulen (die als criticus soms verbazend hoog
van de toren blaast, dan weer ontwapenend mooie gedachten uit) is
een teleurstelling geworden. Afgezien van het evident tekort aan instrumentatie-techniek zou men de vraag willen stellen of deze curieuze
kunstenaar geen idealistische ketterijen koestert wanneer hij meent,
dat „aarzeling", „opheffing van alle weifeling" en „hoogste goedheid"
tot uitdrukking kan worden gebracht in een geheel nieuwe en individuële muziekstijltechniek, die bovendien van de instrumentalisten zoveel kunstenaarschap eist, dat de componist „voorlopig (sic) alleen
het Amsterdams orkest van het Concertgebouw in staat acht haar tot
klinken te brengen en tot muziek te maken". Door Kubelik werden
wij voorts in kennis gebracht met Quatre mouvements symphoniques
van Guillaume Landré, een werk, waarvan mij in deze reproductie de
artistieke bekoring ontging in die zin, dat ik vergeefs heb gewacht op
een verrassend en overtuigend moment van gemoedsbeweging achter
de moderne handgrepen dezer muziek.
***
Met de hedendaagse moderne muziek is het in het algemeen droevig
gesteld, de situatie is precies omgekeerd aan hetgeen wij zo vaak horen
verkondigen. Ik constateer dit zonder leedvermaak. De stormloop tegen
de negentiende eeuw, die in ons land omstreeks 1925 werd
ingezet, is bijna totaal mislukt. Componisten uit de vorige eeuw, die
omstreeks 1925 door de avant-garde belachelijk • werden gemaakt,
prijken thans nog in volle glorie op de Europese concert-programma's.
De Symphonie Pathétique van Tsjaikofsky, het Pianoconcert van
Grieg, het Vioolconcert van Mendelssohn garanderen stampvolle zalen,
terwijl van de avant-garde tussen 1920-1940 niet veel meer is overgebleven dan krakende karkasjes. Een enkel meesterwerk, zoals het
Concert voor Orkest van Bela Bartok, dat wellicht ook elders stampvolle zalen garandeert, kan de situatie niet redden. Voor een belangrijk
deel heeft dit Concert zijn succes (in vorige seizoenen) te danken aan
Bartoks compromis met de negentiende eeuw. Een soortgelijk compromis valt waar te nemen in zwakkere moderne hedendaagse composities waarvoor het publiek niet op de vlucht slaat. Wij bespraken reeds
Paradou van Geza Frid, dat uitstekend in de smaak viel. Eenzelfde
succes viel ten deel aan de Amsterdamse première der Vierde Symfonie
van Kubeliks land- en tijdgenoot Bohuslaw Martinu, die de tonale
cadens als grondslag der muziek bleek te handhaven en verstaanbaar
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was voor iedereen. In Het Hooglied van Bertus van Lier observeerde
ik tijdens de uitvoering op een extra concert onder leiding van de
componist een zuiver tonale modulatie als erfenis der negentiende
eeuw aan het slot van de dertiende zang, waar volgens diverse exegeten
(inclusief de componist) de essentie van het gehele lied besloten ligt
in de woorden: „Ik bezweer u, o dochters van Jeruzalem, bij de reeën
en bij de hinden des velds, roept de Liefde niet, wekt haar niet, tot
het haar behage!"
Veel critieklozer wordt de negentiende eeuw te hulp geroepen door
de Russische componist Dimitri Sjostakovitsj, wiens Zevende Symfonie, bijgenaamd Leningrad, voor driekwart bestaat uit vondsten van
negentiend'eeuwse meesters die hier met een weergaloze breedsprakerigheid zijn geëxploiteerd. Sjostakovitsj schijnt even bedreven in
het buigen voor de compositorische voorschriften van het Centraal
Communistische Partij als in de kunst van het instrumenteren, die hij
inderdaad behoorlijk beheerst. Voor onze orkestleden zullen deze uitvoering en de repetities die eraan vooraf gingen geen onaangename
karwei zijn geweest, zij konden althans naar hartelust blazen, strijken,
tokkelen, tikken en trommelen overeenkomstig de aard en bestemming
hunner diverse instrumenten. En een aazienlijk deel van ons publiek,
dat meer verstand schijnt te hebben van klankweelde dan van oorspronkelijkheid of plagiaat, toonde zich over deze premiëre uitermate
geheel afgezien
opgetogen. Niettemin is deze Leningr ad Symfonie
een smaakbedervende draak. Het Cenvan haar politieke strekking
traal Comité van de Communistische Partij der U.R.R.S. heeft echter
de componist voor dit werk beloond met de Stalinprijs. Het schijnt
dat juist in de landen met een revolutionnaire politiek de kunst bij
het oude en beproefde moet blijven. Als er ooit weer een nieuwe muziek
zal klinken, een muziek die ons allen zal verrassen, betoveren en
ontroeren, dan zal dit zeker niet te danken zijn aan het Centraal Comité
der Communistische Partij, dat naar het schijnt op het gebied
der kunst niet verder wil kijken dan zijn neus lang is en alle experimenten in de scheppende muziek nadrukkelijk verbiedt. In zijn scherpe
resolutie van 10 Februari 1948 schreef dit Comité onder meer: „Ons
land biedt de componisten onbegrensde mogelijkheden; alle voorwaarden voor een ware bloei der muzikale cultuur zijn hier aanwezig. De
Sovjet-componisten hebben een auditorium zoals geen enkel componist
uit het verleden heeft gekend. Het zou onvergeeflijk zijn, al deze rijke
mogelijkheden niet te benutten en alle scheppende energie niet te
richten op een juiste, een realistische weg". Wat nu verstaan wordt
onder die „juiste, realistische weg" leert ons de Leningrad Symfonie
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van onze Stalinprijs-winnaar: het exploiteren van de vondsten der
West-Europese muziek in de negentiende eeuw. Want deze muziek
wordt door de grote massa begrepen en bewonderd, precies als bij
ons, precies als over de gehele linie van New York, via Madrid, Parijs
en Amsterdam tot Athene, Wenen en Helsinki.
De muzikale vondsten van onze eigen eeuw blijken thans reeds over
het algemeen steriel. Er bestaat al een geclicheerd „modern" idioom
dat men onmiddellijk herkent en dat ons een half uur of een uur
verveling en ergernis in het vooruitzicht stelt als de eerste maten zijn
gespeeld of gezongen. Ook de bewondering van de Jazz, product van
onze eeuw, is blijkens diverse enquêtes sedert de laatste jaren sterk
gedaald, terwijl bijvoorbeeld een enquête onder leerlingen van Rotterdamse middelbare scholen de volgende favorieten opleverde: Chopin
(468 stemmen) , Johann Strauss (434), Mozart (363) , Beethoven
(341) , Bach (242) , Schubert (229) — met twee uitzonderingen en dus
allemaal componisten der negentiende eeuw die de kop vormen! Nog
nooit in de muziekgeschiedenis heeft een eeuw zo overtuigend de
volgende overleefd als de negentiende de onze, die droevige eeuw
met haar twee wereldoorlogen, haar dum-dum-kogels, haar mosterdgas, haar fosfor- en atoombommen, haar concentratiekampen en de
verdere litanie van rampzaligheden
Het Concertgebouw heeft in het afgelopen seizoen een aparte serie
geheel gewijd aan „Meesters der Negentiende Eeuw'': Tsj aikof sky,
Berlioz-Wagner, Brahms, Smetana en Bruckner; doch afgezien van
deze serie, die natuurlijk was uitverkocht, bleek de negentiende eeuw
toch al royaal vertegenwoordigd met ca. 40 composities op een totaal
van ca. 80. Alle series bij elkaar gerekend waren er ca. 90 w erken,
waaronder ca. 50 uit de vorige eeuw. En toen volgde nog de Beethovencyclus, gelijk in Utrecht, gelijk in Den Haag. Concertprogramma's
in Parijs, Wenen en andere muziekcentra vertonen dezelfde voorkeur
voor de negentiende eeuw. Laat men ons dus niet komen vertellen, dat
de muziek der negentiende eeuw op haar laatste benen loopt. Dergelijke
leugentjes helpen ons geen zier.
Onpartijdig, objectief onderzoek wijst uit, dat heel de stormloop
van componisten en critici tegen de muziek der negentiende eeuw welhaast volledig is mislukt. Laat ons echter hopen, dat de tweede helft
van onze eigen eeuw minder droevig wordt en in haar creatieve toonkunst fraaiere resultaten oplevert, dat wil zeggen: een muziek die
waarlijk mooi is, die zonder geforceerde propaganda, doch alleen door
eigen kracht, de negentiende eeuw zal overwinnen en die de weg zal
vinden naar ons hart en ons gemoed.

.
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en vele Duitse
wending in. Acheson,
Acheson, die
die op
op het
het standpunt
standpunt staat,
staat, dat
dat Duitsland
Duitslandsteeds
steeds
meer moet
worden ingeschakeld
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lopen, ofschoon het vaststaat, dat nog millioenen Duitsers niet zijn
teruggekeerd, noemden zij een „ernstige veronachtzaming van de mensenrechten". Bovendien is de Sovjet in gebreke gebleven, de talrijke
burgers van andere landen, die door de Duitsers naar het Oosten
waren weggevoerd, alsmede 300.000 Japanse krijgsgevangenen in vrijheid te stellen. Het voornaamste resultaat der Conferentie was, dat aan
West-Duitsland grotere onafhankelijkheid in het vooruitzicht werd gesteld. Omdat Moskou de scheiding handhaaft tussen Oost- en WestDuitsland is het niet mogelijk een vredesverdrag met Duitsland te
sluiten. Om in deze moeilijkheid te voorzien, zijn de ministers overeengekomen een studiegroep in het leven te roepen voor het verrichten van
het noodzakelijke voorbereidende werk voor de herziening van het
bezettingsstatuut. De bezetting van West-Duitsland kan voorlopig, met
het oog op deze verdeeldheid en op de gespannen internationale situatie, niet worden opgeheven. Deze verklaring der „Grote Drie" is door
de Benelux-landen, die niet minder dan de Grote Drie betrokken zijn in
de ontwikkeling van Duitsland, met instemming ontvangen.
Vlak voor de Pinkster-demonstratie in. Oost-Berlijn werd gehouden,
stelden de „drie Grote" een meer toegefelijke daad. Zij richtten aan
generaal Tsjoeikof drie gelijkluidende nota's, waarin zij de Sovjet-Unie
uitnodigden deel te nemen aan besprekingen, welke ten doel hebben in
geheel Duitsland verkiezingen uit te schrijven, als inleiding tot de vorming van een Duitse eenheidsstaat. Mochten deze besprekingen tot
overeenstemming voeren en een regering voor heel Duitsland, overeenkomstig de beginselen in de nota's neergelegd mogelijk maken, dan
zouden de vier bezettende mogendheden onmiddellijk met het opstellen
van een vredesverdrag met Duitsland kunnen beginnen. Op deze voorstellen is tot dusver geen antwoord binnen gekomen.
Ook de toestand van de Kerk wordt in Oost-Duitsland steeds minder
rooskleurig. Kardinaal von Preysing heeft van de Oost-Duitse premier
Grotewohl een wijziging in de culturele politiek van de Oost-Duitse
staat geëist. Hij kwam op tegen de verspreiding van materialistische
leerstellingen in scholen, pers en openbare redevoeringen, tegen de
beperking van de activiteit van de Kerk, tegen de toenemende politieke
druk op christenen in de Sovjet--zone om hen te dwingen tot aansluiting
bij organisaties, waartegen hun geweten zich verzet, tegen het gebrek
aan kerkelijke persorganen om de veelvuldige aanvallen op de Kerk af
te weren. Dr Dibelius, evangelische bisschop van Berlijn, heeft zich in
dezelfde geest uitgelaten.
De lang gevreesde Pinkster-demonstratie in Berlijn heeft een rustig
verloop gehad. Door de waakzaamheid van de geallieerden en van het
West-Berlijnse gemeentebestuur is het niet tot botsingen gekomen.
Stalin heeft met zijn half millioen jeugdige betogers Hitler overtroffen.
Maar dat is juist, zoals McCloy opmerkte, de ernst van de toestand,
inzover deze demonstratie heeft aangetoond wat een politiestaat vermag in het disciplineren van het volk en in het bizonder van de jeugd.
Of de jeugd zelf tevreden is met hetgeen zij heeft moeten doen, met
hetgeen zij ondervonden en opgemerkt heeft, zullen Pieck en Grotewohl moeten controleren.
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iedere negara
negara in Indonesië
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deR.I.S.
R.LS.overeenstemming
overeenstemming bereikt
bereikt over
over de
de
Oost-Sumatra en
en die van
vorming van
eenheidsstaat. Met
Met Djocja
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Indonesië geteisterd
geteisterddoor
door
hij officieel wel eens hoorde.
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gezagsapparaat is
is duideduidemen aan
aan toe is. Het
lijk
voelbaar. Sukamo
zaken van de
de andere
andere
lijk voelbaar.
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wel
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geen enkele
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gaat
gebeuren".
voegde hij
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regering van
vanAustralie
Australieaanleiding
aanleidingom
om
stralie niet welgevallig,
ambassadeur bij
S. teteontbieden
ontbiedenvoor
vooronmiddellijke
onmiddellijkeraadraadhaar ambassadeur
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Zij gaf de
Zij
de boven
boven vermelde
vermelde feiten
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beweerde nog
nog niet
niet te
tekunkun~
nen
beoordelen in
hoever de situatie
situatie zich
zich ontwikkelt
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nen beoordelen
in hoever
verhouding
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Indonesië, het
het
van de
zelfbeschikkingsrecht
toestand, waarin
waarin de
de daar
daar
zelfbeschikkingsrechtder
derdeelstaten
deelstaten en
en de
de toestand,
verblijvende
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regering op
op dit
dit punt
punt in
in gebreke
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maar het
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werd afgekeurd,
afgekeurd, werd
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bepaalde in artikel
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Antillen blijft het, voornamelijk
voornamelijk wegens persoonpersoon~
In de Nederlandse
lijke
veten, sukkelen met het vormen
lijke veten,
vormen van een
een „algemeen
.. algemeen bestuur".
bestuur". Nu
Nu
Costa Gomez
Gomez er
er niet
niet in
in geslaagd
geslaagd isiseen
eendergelijk
dergelijk college
college op
opbred
bredee
da Costa
formeren, heeft de
de gouverneur
gouverneur aan
aan Mr
Mr L.
L. C.
C.Kwartsz
Kwartszverzocht
verzocht
basis te formeren,
hem voorstellen
voorstellen te doen
doen omtrent
omtrent het vormen
vormen van een
een regering
regering op
op zo
zo
hem
breed
breed mogelijke
mogelijke basis
basis en
en voor
voor zoveel
zoveelmogelijk
mogelijkdoor
dooreen
eenreconstructie
reconstructie
van het
het huidige
huidige college,
college, waarvan
waarvan Kwartsz
Kwartsz voorzitter
voorzitter is.
is.
.
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BELGIE

Ditmaal zullen wij ons tot een commentaar beperken van de uitslag
der wetgevende verkiezingen, op grond van de voorlopige cijfers die
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken medegedeeld werden.
Hier volgt een vergelijkingstabel der uitslagen voor de 2e Kamer die
door de verschillende partijen bij de twee laatste wetgevende verkiezingen geboekt werden:

26 juni 1949

4 Juni 1950

geldig uitgebr. st.

5.030.503

5.038.457

Christel. Volksp.
Belg. Soc. Partij
Liberale Partij
Kartel 1 )
Commun. Partij
Kleine Partijen 2

2.190.663
1.496.466
767.137
-376.743
199.494

)

(43,55 %)
(29,75 %)
(15,25 %)
r
( 7,49 %)
( 3,96 %)

2.354.965
1.704.660
557.019
87.181
234.325
—

(47,69 %)
(34,51 %)
(11,28 %)
( .-- )
( 4,85 %)

Zetels in
1950

108
77
20
—
7

N.B. Bij de Volksraadpleging van 12 Maart 1950, hadden zich 2.931.735 staatsburgers op 4.932.045, of 57,68 % van het kiezerskorps, voor de terugkeer van Z. M.
Leopold III uitgesproken.

De invloed van de Koningskwestie, al mag die niet onderschat
worden, is bescheidener geweest dan die van de levensbeschouwing.
De kiezers van links die, de wachtwoorden hunner partijen ten spijt,
bij de Volksraadpleging „ja" hadden gestemd, zijn niettemin bij de
Wetgevende Verkiezingen voor het merendeel opnieuw achter linkse
partijvlaggen in de rij gaan staan; aldus hebben zij nochtans een tweede maal bewezen dat koningsgezind niet synoniem is met Christelijk
Sociaal.
Het land zal door de nieuwe kamers getrouwer dan door de voorgaande weerspiegeld worden. De politieke formaties die slechts aan
de oorlog een uitzonderlijke bloei of een geforceerd ontstaan te danken
hadden, zijn ofwel achteruit gelopen ofwel verdwenen; aldus de
Communistische Partij uiterst links, en de Vlaamse Concentratie uiterst rechts. De stemmen die bij de voorgaande verkiezingen naar
de gemelde formaties waren gegaan, werden deze keer door de grote
traditionele partijen teruggewonnen. Behalve de Communistische Par1) Ditmaal hebben de Liberalen met de Socialisten in de provincie Limburg en
Luxemburg kartel gevormd; aldus hebben ze samen 4 verkozenen, tegen 0 in 1949.
Die 4 zetels werden aan de Socialisten toegewezen.
2) D. z. de Onafhankelijken te Brussel, Middenstandslijsten in verschillende provinciën, de Vlaamse Concentratie in de Vlaamse provinciën.
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tij werd in Wallonië ook de Liberale Partij door de B.S.P. aangevreten, die zich dientengevolge in twee richtingen uitbreidt, zonder
evenwel de minste aanwinst op de rechtse krachten te boeken. Daarentegen heeft de C.V.P. opnieuw, door de aanwinst van veel Liberale
stemmen, vnl. in de Vlaamse provinciën, de linkse krachten aangetast;
terwijl ze bovendien een groot deel van de Vlaamse Concentratie
terugwon. De C.V.P. is ongetwijfeld krachtig genoeg, om deze aanwinst te assimileren; men zou niet hetzelfde durven zeggen van 'de
B.S.P., die gevaar loopt door (gewezen) Communisten ondermijnd te
worden.
Op het eerste gezicht is het de B.S.P. die proportioneel het meest
is vooruitgegaan. Bij een nader onderzoek is nochtans de vooruitgang
van de C.V.P. veruit het merkwaardigst. Inderdaad, bij de bevrijding
telde de B.S.P. 64 zetels; thans, na aanpassing van het aantal zetels
aan de bevolkingsaangroei, is ze er moeizaam in geslaagd 77 zetels te
veroveren. De C.V.P. heeft het daarentegen in drie sprongen — 92
zetels in 1946, 105 zetels in 1949, 108 zetels in 1950 — gebracht tot
35 zetels boven het aantal der 73 van de gewezen Katholieke Partij.
Ze verovert bovendien de absolute meerderheid die, sinds het invoeren van het enkelvoudig algemeen en evenredig stemrecht in 1919,
door geen enkele partij in België meer werd benaderd.
Veel wordt van de C.V.P. verwacht: redelijke en onredelijke, rechtvaardige en onrechtvaardige maatregelen en hervormingen. De
C.V.P. heeft veel te vrezen, wellicht meer van haar cliënteel dan
wel van haar tegenstrevers. Mocht deze cliënteel in de aanstaande
weken bezonkener worden van oordeel, zodat de partij in een atmosfeer van verdraagzaamheid hervormingen zal kunnen doorvoeren die
door de openbare opinie gunstig worden aanvaard, en dientengevolge bij een gebeurlijk teruglopen van de kans, over vier jaar niet
meer zullen ongedaan kunnen gemaakt worden.
Th. L.
6-6-1950

Bries uit

Rome

Claudel's „Maria-Boodschap" ten Vaticane taboe?
De dagbladen hebben uitvoerig melding gemaakt omtrent het verblijf van
de illuustere pelgrim Paul Claudel te
Rome. Men weet, dat Claudel bij deze
gelegenheid door Z. H. de Paus in
audiëntie is ontvangen, dat de H. Vader
heeft geluisterd naar de voordracht van
gedeelten uit zijn poëzie, de grijze poëet
woorden van hoge lof heeft toegesproken, dat het Théatre-Hébertot uit Parijs
zijn ,,l'Annonce faite a Marie" in het
theater „Eliseo" heeft opgevoerd en tenslotte, dat de dichter-staatsman in ditzelfde gebouw een waarlijk indrukwekkende rede heeft uitgesproken onder de
titel „ Un pèlerin de l'Année Sainte".
Wat men over het algemeen niet weet,
is, dat eerst was aangekondigd, dat het
mysterie-spel „l'Annonce faite à Marie"
althans gedeeltelijk ten overstaan van de
H. Vader zou worden opgevoerd, maar
dat dit de planken heeft moeten ruimen
voor een keuze uit zijn poëzie en proza.
Op zichzelf behoeft dit niet merkwaardig
te zijn, de manier echter waarop één en
ander werd aangekondigd wekte op zijn
minst bevreemding en heeft hevige discussies tengevolge gehad in de daarbij
geïnteresseerde kringen.
De gang van zaken nl. was als volgt.
De wetenschap, dat gedeelten uit „l'Annonce faite a Marie" ten overstaan van
de H. Vader zouden worden opgevoerd,
was sinds enige tijd journalistiek gemeengoed en niemand vermocht hierin iets zó
sensationeels te zien, dat het hem voor
bestrijding of twijfel vatbaar leek. Op
17 April evenwel deelde communiqué
No. 178 van de Vaticaanse persdienst
mee, dat, in tegenstelling met de berichten in de kranten, de H. Vader niet zou
kunnen deelnemen aan deze voorstelling.

Verder geen woord van commentaar,
zodat men niet anders denken kon dan
dat de kous hiermee af was en er nu
in het geheel niets zou gebeuren, wat
aan de mededeling een nogal zuur gezicht gaf. Op 19 April evenwel deelde
het communiqué No. 180 van dezelfde
persdienst mee, dat de H. Vader zou
luisteren naar de voordracht van een
keuze uit het proza en de poëzie van
Claudel. Thans volgde enig commentaar,
zeer sober, dat luidde: „Wij zijn in staat
mede te delen, dat tengevolge van moeilijkheden die zich hebben voorgedaan,
de voorstelling van sommige episoden uit
„l'Annonce faite á Marie", die geprojecteerd was voor het einde van deze
maand in de Aula della Benedizione, niet
zal doorgaan". De „Osservatore Romano", het officieuze blad van het Vaticaan,
deed er helemaal het zwijgen toe, maar
„Il Quotidiano", het dagblad van de
Katholieke Actie, dat inzake Vaticaanse
berichten uitermate goed geïnformeerd is
en dat zich wat ruimer armslag kan veroorloven, bevatte op 22 April de mededeling, dat de vele werkzaamheden de
H. Vader niet toestonden te luisteren
naar de voordracht van „Maria Boodschap" en dat daarom de keuze bepaald
was op fragmenten uit proza en poëzie.
Het is duidelijk, dat de redactie van deze
rechtzetting niet erg gelukkig genoemd
kan worden, want waarom Z. H. de
Paus wel tijd kon vinden voor het één
en niet voor het ander, wordt er niet
door verklaard en wanneer men kennis
neemt van het programma, dat de artiesten tenslotte toch nog hebben ten beste
gegeven, komt de juistheid dezer motivering nog hachelijker te staan.
Geen wonder dus, dat de bewonderaars
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van Claudel in deze gang van zaken
aanleiding vonden tot de zo juist genoemde hevige discussies, die veelal tot
onderwerp hadden: „Wanneer is een
schrijver katholiek?" of „Is de Maria
Boodschap een katholiek stuk?", want
dat er in dit spel iets moest voorkomen,
dat de Vaticaanse autoriteiten onwelgevallig was, was welhaast na het voorafgegane niet meer voor bestrijding vatbaar.
De meest officiële (en op het ogenblik ook meest gangbare) lezing, waarom de voorstelling van Maria Boodschap
niet kon doorgaan, schijnt wel te zijn,
dat men ten Vaticane geen précédent
heeft willen scheppen, omdat de Paus
tenslotte al meer dan overladen is met
werk en omdat men dan aan anderen
niet behoeft te weigeren wat aan Claudel
werd toegestaan.
Maar de supposities, die de ronde
deden tussen de programma-wijziging en
haar uiteindelijke motivering, zijn wel
zovele en daaronder zijn er, ook indien
ze niet juist mochten zijn, zo interessant,
dat wij ze de lezers van „Streven" niet
willen onthouden. Volgens de schrijver
Gustavo Mori in het weekblad (niet het
dagblad) „Il Tempo" heeft Claudel reeds
in de lente van verleden jaar een brief
naar Z. H. de Paus gezonden, waarin hij
verlof vroeg zijn mysterie-spel ten overstaan van de H. Vader op te voeren,
teneinde de ogen te kunnen sluiten in de
zekerheid, dat hij met zijn kunst de Kerk
had gediend en dat deze de hoge goedkeuring vond van Haar zichtbaar Opperhoofd. Het antwoord liet niet op zich
wachten en gewerd de schrijver doormiddel van het Centraal Comité voor het
Heilig Jaar, dat op zich nam de opvoering te verzorgen in het kader van
soortgelijke manifestaties.
Wij behoeven hier de wordings-geschiedenis van Claudel's spel niet te
herhalen: men weet, dat Claudel het in
totaal zeven maal gewijzigd, om niet te
zeggen herschreven heeft. Voor deze ge-

legenheid zou hij het gehele werk nogmaals hebben doorgenomen, waaraan hij
drie maanden heeft gewerkt, terwijl de
bekende gewezen Generaal der Dominicanen, Monseigneur Gillet, titulair aartsbisschop van Nicea, de „theologische
supervisie" zou hebben uitgeoefend. Dat
desondanks de opvoering geen doorgang
kon vinden, moet voor de schrijver een
even grote desillusie als voor vele zijner
bewonderaars een raadsel zijn geweest.
Van de vele supposities, waarom deze
uitvoering geen doorgang kon vinden,
vermelden wij de volgende, zonder daaraan echter meer waarde te willen toekennen dan dat zij interessant zijn om
er kennis van te nemen.
Men zegt dat, zo er al geen theologische ongerechtigheden voorkomen in
„1'Annonce faite .à Marie", de tekst toch
aanleiding kan geven tot het creëren dier
ongerechtigheden. Het mysterie-spel zou
het christelijk geheim van de verlossing
verduisteren; Violaine, die in haar melaats lichaam alle zonden van haar
wereld en haar tijd wil uitboeten, zou
hier te zeer verschijnen als een tweede,
vrouwelijke Verlosser. Deze bezwaren
schijnen ons gezocht. Wanneer wij de
originele tekst doornemen (en wij hebben hier voor ons de laatste uitgave,
„achevé d'imprimer le 30 mars 1950") ,
dan geloven wij niet, dat zelfs de meest
rechtzinnige orthodoxie (men excusere
het pleonasme!) deze bedenkingen zal
delen.
Anderen zoeken de bezwaren in de te
grote „congruentie" van Violaine met de
H. Maagd; Violaine immers geeft door
haar voorspraak bij God aan het dode
kind van haar zuster Mara het leven
terug. Dit geschiedt prompt in de Kerstnacht, volgens de laatste versie tijdens
de nacht, dat Karel VII door Sinte Jeanne d'Arc naar Reims gevoerd wordt ter
kroning. Nadat dit dode kind ten leven
is gewekt, vertoont het dezelfde gelaatstrekken en dezelfde kleur der ogen als
Violaine en is zodoende weliswaar licha
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melijk Mara's kind, maar „geestelijk",
symbolisch tevens het kind van Violaine
geworden. Dit nu zou sommigen een al
te profane benadering voorkomen van
het moederschap der Onbevlekte.
En wij moeten toegeven, wanneer men
dit zo ziet staan als het hier staat, geresumeerd en tot zijn kortste inhoud
teruggebracht, dan schijnen deze bezwaren voor de hand liggend te zijn. Wanneer men echter het stuk leest en vooral
wanneer men het ziet spelen, vervluchtigen deze bedenkingen onmiddellijk en
totaal, omdat het gebeuren dan is geencadreerd in de sfeer van het mysterie,
die de schrijver heeft gewild, in de sfeer
vooral waarin Gods genade als tastbaar
tot de mensen daalt, waarin Zijn adem
hen omspeelt als de wind, die immers
waait waarheen hij wil.
Wanneer men dan bovendien nog
weet, dat een commissie van Franse
theologen de rechtzinnigheid van Claudel's mysterie-spel niet in twijfel heeft
getrokken, dan komt ons dat andere bezwaar, als zou de opvoering van het
laatste bedrijf (in deze laatste versie
wordt de stervende Violaine niet meer
door Pierre Craon, haar minnaar, maar
door Anne Vercors, haar vader, thuisgebracht) aanleiding geven tot een te
amoureuze scène, als niet minder gezocht
voor.
De reeds genoemde schrijver uit „Il
Tempo" weet nog te vermelden, dat een
groep Curie-leden er Z. H. de Paus aan
zou hebben herinnerd, dat de opvoering
van „Maria Boodschap" in strijd zou zijn
met een bepaling, uitgevaardigd door het
Vicariaat van Rome. Uiteraard laten wij
deze bewering voor rekening van de

zijn uitgeoefend op de H. Vader, wagen
wij te betwijfelen, temeer omdat er uit
een vrij jong verleden voorbeelden zijn,
waarbij ook vrouwelijke artiesten ten
overstaan van de H. Vader gelegenheid
kregen haar kunst te demonstreren.
Wanneer dan tenslotte de opvoering
van „1'Annonce faite a Marie" toch niet
doorging, wanneer geen van al deze veronderstellingen een voldoende verklaring
schijnt te geven?
Zoals wij reeds zeiden, schijnt de
meest officiële lezing tenslotte de waarheid toch het meest te benaderen en
hebben de vele supposities vnl. dienst
gedaan om stof te leveren voor geanimeerde discussies. Het schijnt inderdaad,
dat men ten Vaticane deze opvoering
thans, tijdens het Heilig Jaar, bij nader
inzien heeft willen vermijden, teneinde
geen précédent te scheppen, nu er van
geheel de wereld artiesten naar Rome
komen, die eenzelfde verlangen kenbaar
konden maken. Men zal daarbij ook in
de eerste plaats gedacht hebben aan de
H. Vader, die weliswaar Zichzelf geenszins ontziet, maar waarom op Zijn onmiddellijke omgeving des te meer de
plicht rust, dat Hij wordt ontzien. Deze
laatste mening wordt tevens gedeeld door
de Franse Ambassade bij de H. Stoel,
vanwaar men met de meeste beslistheid
tegenspreekt, dat de Staats-secretarie ten
dezen ongunstig geïntervenieerd zou
hebben; integendeel, zo verzekert men
daar, het was bijv. juist Monseigneur
Montini, die een voorstander was van de
toneelopvoering.
Moge één en ander dus ook niet zo
sensationeel blijken als de vele geruchten
het wilden doen voorkomen, dan moge

schrijver; feit is, dat er een bepaling bestaat, die de Romeinse priesters verbiedt
deel te nemen aan „gemengde" voorstellingen en dat dezen daarom dan ook
geen schouwburgen en bioscoop-voorstellingen mogen bezoeken, tenzij in besloten

deze brief toch aanleiding zijn tot een
hernieuwde studie van Claudel's oeuvre
en speciaal van zijn „l'Annonce faite
a Marie".

kring voor priesters. Maar dat er op
deze wijze en van deze zijde pressie zou
28
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MARTIN BRUYNS.

Boekbespreking
ØDSDIENST
Paul de CHASTONAY, Introibo, Lezingen en Overwegingen over het
Missale. - Sint Norbertusboekhandel, Tongerlo, 1949, 174 pp.,
geb. Fr. 65.
Dit boek, dat geen dogmatische
verhandeling of liturgische studie wil
zijn, is toch een ware aanwinst, omdat het ons brengt tot een beter begrip van de geestelijke inhoud der
Misliturgie. Alle schoolse uitweidingen of conventionele gedachten werden geweerd uit de sobere meditaties,
die telkens zoeken naar de ke rn van
het gebed of het wezen van de liturgische handeling, zodat de religieuse
draagwijdte in het volle licht komt.
Aldus . kan dit boek v an ingetogen
overdenking de lezer leren hoe hij het
dagelijkse offer, dat toch zo gemakkelijk „alledaags" wordt, in zijn verhevenheid kan „smaken".
Tot onze spijt viel het op dat de
vertaling hier en daar niet erg vlot
is. De uitgave daarentegen is keurig
verzorgd.
R. Hostie
Diego H. GOETZ O.P., Het belang
Gods. Over de humanistische
christen en de van de H. Geest
vervulde mens. Ned. vertaling
van Fr. van Oldenburg Ermke.
- W. Bergmans, Tilburg, 1949,
1949, 255 pp., geb. f 6,50.
Zoals de ondertitel reeds zegt,
wordt hier een verhandeling gegeven over het christelijk humanisme.
„Boeiend en diepzinnig" zegt de omslagrand. En dat is waar voor verschillende plaatsen. We denken b.v.
aan de prachtige bladzijden over de
Charismata. Maar vaak moet men
door minder boeiende, abstracte
bladzijden heenworstelen en krijgt
men soms de indruk dat het diepzinnige gezocht wordt in het moeilijk
zeggen van eenvoudige waarheden.
Vooral als de schrijver gangbare begrippen een geheel eigen inhoud
geeft, is men geneigd hier en daar
een vraagteken te zetten. Zie b.v. zijn
uiteenzetting over de rijkdom. Naast
macht en eer is zelfs de zucht naar
lust een vorm van rijkdom: „de rijk-

dom van het individuele leven is de
individualistische zucht naar lust"
(blzd 176) . V an te voren was armoede omschreven als „Idee en vermogen om tot gelovigheid te raken".
Om eerlijk te zijn, we vragen ons af,
of er werkelijk behoefte bestaat aan
'n vertaling van dit boek, dat door
iedereen die het kan savoueren, ook
in het oorspronkelijke wel gelezen
zal kunnen worden. De boekenmarkt
wordt reeds zo -overstroomd!
J. de Rooy
Benedikt BAUR O.S.B., Werde Licht!
Liturgische Betrachtungen. DI 2:
Osterfestkreis. 7e uitg. ---; Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1949,
524 pp., geb. DM. 9,40.
Geen lastiger lezerspubliek dan
voor een schrijver van meditaties.
Nochtans had deze reeks van de hand
van de Aartsabt van Beuron, reeds
voor de oorlog een groot succes gekend, ook in ons land. Zeer sober
gehouden, gedragen op het rustige
kerkelijke rhythme v an het liturgisch
jaar, gevoed aan de bron van elk
dieper gebedsleven, de H. Schrift, behoort dit werk tot de beste, die deze
laatste jaren werden geschreven.
Niet alleen bezorgt Herder ons hiermede een lang verwachte heruitgave,
maar tevens belooft hij ons nog een
deel over het eigen van de heiligen.
Het boek is stevig gebonden, met heldere druk en goed papier, waardoor
het zich makkelijk leent tot dagelijks
gebruik.
P. Fransen.
Peter LIPPERT S.J., Waar men gaat
langs kloosterwegen. Brieven
van P. Lippert, vertaald door
D. E. Dekkers, O.S.B. (Pretiosas Margaritas) . - De Kinkhoren, Brussel-Amsterdam, 1949,
239 pp., ing. Fr. 85.
In dit boek worden met fijne en
meesterlijke hand alle problemen van
het kloosterleven behandeld : roeping,
geloften, gemeenschapsleven en
vriendschapsbetrekkingen, volmaaktheidsdrang, tot het wezen, de ontwikkeling, en de toekomst van het
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kloosterleven zelf. In alles treft ons
de fijne peilende psychologie van P.
Lippert. Hij begrijpt meesterlijk de
minste schakeringen van het menselijk hart. Over alles, zowel de inhoud
als stijl, ligt een meeslepende bevalligheid, die ons in contact brengt met
een uitgelezen zieleleider, wiens
grootste gave het is het bovennatuurlijke met het allermenselijkste te verenigen. Ook in zijn beschouwingen
over het kloosterwezen en zijn geschiedenis in verleden en toekomst
treft ons zijn nuchter realisme dat
de enige zekere grondslag is van elk
doelmatig idealisme. In dit boek kunnen vele lezers - ook buiten het
klooster - ogenblikken v an hun
eigen strijd en zoeken terug vinden
en steun hebben aan iemand die hen
begrijpt en voelt zoals zij.
R. V.
De Mariacongregatie, zoals zij is. Uitg. Landelijk Secr. der M.C.
Den Haag, 1950, 36 pp.
Deze brochure werd geschreven op
verzoek van enige congreganisten,
die het betreuren, dat er nog steeds
zoveel misverstand heerst omtrent
het ware wezen der Congregatie. Zij
is niet een bid- en z angvereniging.
Zij is niet een broederschap met beperkte doelstelling, noch een vergadering of lof met preek. Zij is geen
asyl voor zwakke zielen. Zij is niet
uitsluitend voor de jeugd. noch voor
deftige heren, noch een aangelegenheid van vrouwen en meisjes. Zij is
geen aanhangsel der Jesuïetenorde.
Wat zij wèl is, leze men in de klare
taal van deze voortreffelijk uitgegeven en stevig gedocumenteerde
brochure.
H. v. Waesberghe
Peter LIPPERT S.J. Von Seele zu
Seele. Briefe an gute Menschen.
39. Aufl. - Verlag Herder, Freiburg i. Br., 1950, 264 pp.
Na de oorlog waren de werken van
Lippert praktisch van de boeken-
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markt verdwenen, en nochtans hoeveel heeft Lippert ons nog te zeggen,
ook aan onze jongeren. Eindelijk
komt dan de heruitgave v an zijn
eerste meesterwerk, dat meteen de
100.000 exemplaren bereikt. Na de
vorige wereldoorlog verschenen in
het tijdschrift „Seele" van zijn grote
vriend, Dr Alois Wurm, werden deze
uitzonderlijke brieven voor het eerst
tot een boek gebundeld in 1924. Duizenden heeft het sindsdien geholpen
en getroost. Wie kan ooit de brief
vergeten „Ich habe keinen Menschen"'! En al de problemen, die
hierin worden aangeraakt op het onmiddellijke plan van het eigen beleven : het apostolaat, het dogma, de
zonde, de zwakheid in de Kerk, de
vurige ijver om het goede. Onze grote
L. Dosfel was trouwens de eerste in
ons land die de a andacht op Lippert
trok door een der mooiste vertalingen
in het Nederlands. En het is wel typisch, dat hij juist dit boek daarvoor
uitkoos. Aan al de Lippert-bewonderaars warm aanbevolen, en tevens
aan de vele jongeren, die hem nog
ontdekken moeten.
P.Fransen
Thomas MERTON, Van ballingschap
en overwinning. - De Fontein ,
Utrecht, 1950, 319 pp.

.

Dit verhaal van de schrijver van
„De Louteringsberg" heeft een ander
thema dan eerstgenoemd boek : het
is geen bekering van een wereldse
jongeman die buiten de Katholieke
Kerk staat, maar het verhaal van
een meisje dat reeds van jongs af in
een klooster werd opgevoed en dat
als trappistin overste wordt van een
nieuwe stichting in Japan. Hier blijkt
echter dat elke volkomen overgave
aan God strijd en bekering vraagt,
van hoe „nabij" men ook komt, De
schr. geeft in dit spannend zieleavontuur tevens een schone en blijde
kijk op het trappistenleven.
P. Sch.

BIJBEL, THEOLOGIE EN WIJSBEGEERTE
Arthur ALLGEIER, Die neue Psalmenåibersetz g. Der Liber Psalmorum cum canticis Breviarii
Romani, Deutsch bearbeitet. Verlag Herder, Freiburg i. Br.,
1949, 356 pp., geb. DM. 9,80.

In een mooie handige band biedt de
uitgeverij Herder ons de eerste Duitse uitgave van de nieuwe psalmvertaling aan, die door Arthur Allgeier
- reeds bekend door „Die altlateinischen Psalterien" (1928) en door de

'

,
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„Biblische Zeitgeschichte" (1937) met medewerking van H. Schneider,
0. Heggelbacher en A. Deissler verzorgd werd. De nieuwe bewerking
volgt getrouw het Psalterium Pianum, tegelijkertijd echter houdt zij
rekening met het karakter van de
Duitse taal. A an elke psalm gaat
een korte, scherpe inleiding vooraf,
die het iedere gebruiker - ook de
niet-theologisch geschoolde, mogelijk
maakt, door te dringen in de betekenis van de psalm.
Van bijzondere betekenis is het
Aanhangsel, waarin een vergelijking
van de latijnse woordenschat van de
oude en de nieuwe vertaling met de
Duitse bewerking gegeven wordt, telkens onder opgave van het betreffende psalmvers. Dit maakt het voor
degenen, die zich in de tekst wil verdiepen, gemakkelijker de vergelijking
voort te zetten, die reeds in de inleiding door Prof. Allgeier aan de
hand van enige voorbeelden op
uiterst kundige wijze en voor iedereen begrijpelijk aangegeven werd.
Daardoor biedt de inleiding ook een
goede karakteristiek v an de nieuwe
Latijnse vertaling.
Eveneens zijn ook alle Cantica van
het Romeins brevier zorgvuldig bewerkt en vertaald, alsook voorzien
van een inleiding!
Deze uitgave zal er ongetwijfeld
toe bijdragen het bidden van de psalmen op een hoger en meer vruchtbaar niveau te brengen!
P. E. Lennartz
Prof. Dr J. B. POUKENS S.J., Het
Nieuwe Tes ta ment. De Heilige
Evangeliën en de Handelingen
der Apostelen. Uit het Grieks
vertaald en met inleidingen en
aantekeningen voorzien. - Brepols, Turnhout, 1948, 1078 en 592
pp., geb. Fr. 80 en 40, gecart. Fr.
95 en 50, Linnen witte snede Fr.
105 en 60, linnen goudsnede Fr.
130 en 80.
Elke nieuwe vertaling van de bijbel stelt de recensent voor een dubbele vraag: ten eerste, heeft deze
vertaling enig nut; ten tweede: welk
is haar waarde ten overstaan v an de
reeds besta an de, speciaal v an de nu
vrij algemeen verspreide en aanvaarde Canisius-vertaling.
Die dubbele vraag moet ook de
nieuwe bewerker, Prof. Poukens, zich

gesteld hebben, en hij heeft ze o.i. op
zeer gelukkige wijze opgelost. Zijn
vertaling immers, zoals hij het zelf
uitdrukt : „wil niet in de eerste plaats
een zogenaamd vlot leesbare tekst
geven, ofschoon zij natuurlijk met de
eisen van het Nederlands taaleigen
ten volle rekening tracht te houden.
Uit eerbied voor Gods woord wenst
zij veeleer eerst en vooral trouw te
zijn tot in het kleine toe. Zij streeft
daarom er naar, niet alleen de zin
juist weer te geven, maar ook de
Griekse woordorde te eerbiedigen,
tenminste waar het Nederl an ds dat
toelaat". Daardoor stelt hij zich op
het standpunt, niet zozeer van de
vrome lezing als wel van de wetenschappelijke studie van Gods woord.
Diezelfde zorg komt treffend naar
voren als men zijn inleidingen en
aantekeningen met die van andere
uitgaven vergelijkt; hier vinden we
niet enkel een verstrekken van de on-,
misbare gegevens om de tekst voor
oningewijden enigszins verstaanbaar
te maken, maar veeleer, in uiterst
beknopte vorm, een samenvatting
v an alle wetenschappelijke gegevens
die zowel filologisch als historisch
en theologisch de tekst kunnen belichten, situeren en verklaren. Tabellen en registers wijzen in dezelfde
richting, en ook de afwerking van de
kaarten getuigt van deze zorg voor
uiterste nauwkeurigheid en grote
volledigheid. De weetgierige lezer
vindt hier tegelijk een vertaling die
het meestal onnodig maakt naar de
grondtekst terug te grijpen, en een
volledig exegetisch commentaar in
zakformaat.
Het enigszins stroeve, of liever
hieratische, van de vertaling en de
streng zakelijke, gedrongen stijl van
noten en inleidingen zullen door sommigen als hinderlijk, door anderen als
volkomen bij de heilige tekst passend
ervaren worden. Zij zijn in elk geval
de onvermijdelijke losprijs voor de
wetenschappelijke volledigheid en betrouwbaarheid.
Deze nieuwe vertaling van Prof.
Poukens zal derhalve de Canisiusvertaling wel niet verdringen als bijbel
van het gezin. Maar het zou ons niet
verwonderen als zij bestemd was om
geleidelijk in colleges en universiteiten, in seminaries en kloostergemeenten en op de werktafel v an onze
priesters, naast de Griekse en La-
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tijnse uitgaven, het klassieke Nederlandse tekstboek te worden bij de
studie en overweging van het Nieuwe
Testament.
L. Monden
Fr. TAYMANS D'EYPERNON S.J.,
La Sainte Trinité et les Sacrements. (Museum Lessianum. Section Théologique, nr 46) . — Edition Universelle, Brussel, 1949,
163 pp., Fr. 85.
Dit boek is het eerste van een
reeks, waarin de auteur de betrekkingen tussen het „mystère primordial" der H. Drieëënheid en de overige theologische tractaten wil uitwerken. Na een paar inleidende
hoofdstukken over wezen en werking
van het sacrament in het algemeen,
worden de afzonderlijke sacramenten
doorlopen terwijl het trinitair aspect
daarin beklemtoond wordt. De klassieke gegevens van twee theologische
tractaten interfereren aldus zeer gelukkig en krijgen daardoor vaak een
heel nieuw relief. Wellicht hadden de
beschouwingen van de schrijver nog
aan diepte gewonnen als hij de sacramentele gélijkvormigmaking met
Christus duidelijker (aan de hand b.v.
van SShngen, dien hij niet schijnt te
kennen) in het geheel van het heilsmysterie gesitueerd had. Hij zou dan
tevens het tekort vermeden hebben,
de H. Mis in haar sacrificieel aspect
uit het sacramenteel kader los te
rukken en voor de behandeling ervan
naar een later te verschijnen deel
over het Kruisoffer te verwijzen. Dit
zijn echter bezwaren welke alleen de
vaktheoloog in dit boek zullen hinderen. Voor de ontwikkelde leek blijft
het een uitstekende inleiding tot de
wereld van het sacramentele, welke
hij graag zal lezen en waaruit hij veel
voordeel zal halen.
L. Monden
Dr I. KLUG, Die Tiefen der Seele.
Moralpsychologische Studien, —
F. SchSningh, Paderborn, 11e
Aufl., 1949, 461 pp., geb. 12 DM.
Ignaz Klug, jarenlang professor in
de moraaltheologie te Passau, schreef
in 1926 zijn moraalpsychologie als
aanvulling op de moraaltheologische
handboeken, waarin uit de aard der
zaak voornamelijk gehandeld wordt
over de objectieve normen van het
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zedelijk leven. De objectieve zedelijke normen gelden voor iedereen —
Klug wijst daar bij herhaling op —
maar in de realiteit van het concrete
leven zijn er zovele subjectieve factoren in het spel, dat men zich over
de verantwoordelijkheid v an de concreet handelende mens en over de
wijze, waarop deze tot beter zedelijk
gedrag gebracht kan worden, geen
goed beeld kan vormen wanneer men
die subjectieve factoren niet in ogenschouw neemt. Klug bestudeerde deze
subjectieve factoren niet alleen in de
handboeken van psychologie en psychopathologie maar ook in de praktijk van gev angenissen, ziekenhuizen
en gestichten. Zijn moraalpsychologie, waarvan nu reeds de 11e uitgave verscheen, getuigt van zijn degelijke kennis en grote ervaring;
priesters en opvoeders zullen dit
wijze en doorzichtige boek met
vrucht lezen.
Het is jammer, dat de schrijver niet
meer systematisch te werk is gegaan
en de resultaten van zijn studie niet
in meer eenvoudige en overzichtelijke
vorm heeft weten mee te delen. De
met beelden en vergelijkingen overladen taal, de lange moeilijk leerbare
zinnen, de vele herhalingen en uitweidingen, de uitvoerige beschrijvingen van historische persoonlijkheden
— dit alles maakt het boek tot een
weinig aangename lectuur. Wie echter de moed heeft het door te worstelen, zal zijn moeite beloond zien.
A. v. K.
F. J. SHEED, Verantwoord christendom.
Sheed & Ward, Antwerpen, 1949, 450 pp., Fr. ing. 135
geb. 165.
—

„Verantwoord Christendom" is
geen apologie; het is veeleer een dogmatiek voor de ontwikkelde leek.
Een dogmatiek: een poging dus tot
verstandelijk verantwoord doordringen in 't geloofsgegeven. En wel 'n
zeer klassieke en degelijke dogmatiek. Maar een dogmatiek voor de
ontwikkelde leek: en dit bepaalt het
standpunt van waaruit het dogma in
dit boek behandeld wordt. Tevergeefs
zal men er zoeken naar theologischtechnische uitdrukkingen of naar de
voor leken onontwarbare scholastieke vaktaal, die zoveel andere werken van dit soort ongenietbaar
maken. Geen enkel hoofdstuk werd
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zo maar lukraak uit een of andere
summa overgeheveld en vertaald.
Alles wordt hier opnieuw gedacht
van uit de psychologie van de leek;
het wordt beschouwd in het perspectief van zijn denken, zijn belangstelling, zijn aanvoelen. Bij het voortschrijden van de gedachte worden telkens eerst de eigen psychologische
remmingen van de doorsnee-leek met
feilloze tact opgeheven; zijn gebruikelijke vooroordelen worden uit de
weg geruimd, zijn typische wanbegrippen rechtgezet, zijn leke-misvattingen voorkomen. Geen enkele stelling treft hem onvoorbereid. Zeker,
ook in dit boek zijn er vele zware en
lang niet makkelijk te lezen bladzijden. Maar zij zijn zo aangebracht,
zij staan in zulk een psychologische
context ingeschakeld, dat de lezer ze
graag, ja zelfs met een zeker intellectueel genot zal doorworstelen.
De catechetische techniek van de
straatpredikatie bereikt hier een
zeldzame volmaaktheid, zodat men
dit boek bijna een „theologie van de
straathoek" zou kunnen noemen.
Voor de vele zoekenden in Nederland, voor de vele weifelenden in
Vlaanderen is een boek als dit, op dit
ogenblik, een weldaad. Pater V an den
Breukel leverde een voortreffelijke
vertaling.
L. Monden
J. M. de BUCK, Diagnostics. — Desclée-De Brouwer, Brugge, 1949,
415 pp.
In een dertigtal typische gevallen
condenseert P. de Buck de ervaring,
die hij als aalmoezenier van het „Cen„Centre médico-psycho pédagogique"
heeft opgedaan. In het verhaal van
weliswaar gefingeerde, maar ongewoon levenstrouw weergegeven bevindingen worden sobere, uiterst genuanceerde psychologische en vooral
paedagogische beschouwingen ingelast. Want opvallend groot blijkt in
de meeste van deze jeugdconflicten
het aandeel en de verantwoordelijkheid van de opvoedersfouten en de
ouderlijke huwelijksconflicten te zijn.
Een werk zoals alleen iemand er
een kan schrijven, die tot de volle
rijpheid van een ongewoon opvoederstalent gekomen is, en bij wie
wetenschappelijke analyse. paedagogische intuitie en een steeds rijkere
ervaring niet meer naast elkaar

staan of elkaar aanvullen, maar tot
een volkomen harmonische levenseenheid vergroeid zijn. In de reeds indrukwekkende reeks paedagogische
werken van P. de Buck betekent het
een onmiskenbaar hoogtepunt.
Dieper dan in tientallen theoretische verhandelingen kan eenieder
hier begrip leren voor de jeugd en
de richting vinden voor een gezonde
oplossing van haar zo talrijke conflicten en moeilijkheden. Geen enkel
opvoeder mag dan ook een boek als
dit ongelezen laten.
L. Monden
Gustave THIBON, Bestimmung des
Mensehen. — L. Schwann, Düsseldorf, 1949, XII-72 pp., DM.
3,50.
Thibon in het Duits doet ons op
het eerste gezicht vreemd aan. Nochtans laat deze geniale autodidakt
zich, wellicht beter dan welke andere
Franse schrijver ook, in het Duits
vertalen. Hij die zoveel Duitse schrijvers op zich heeft laten inwerken,
heeft zijn zonnig scherpe levensvisie
van „meridionale" mens verrijkt met
de schemerklaarten van het Germaanse denken. Hier hebben wij een
vertaling van „Le Destin de l'Homme" met een korte inleiding over het
oeuvre en het karakter van Thibon
zelf. P. Fransen
Henri BARBEAU, Regards sur la
chair et l'esprit. — Desclée De
Brouwer, Parijs-Brugge, 1947,
104 pp.,
Een goed gebouwde en sereen gehouden brochure over kuisheid, door
de vice-rector van de katholieke hogeschool te Rijsel geschreven ten behoeve van zijn studenten. Het doet
echter bepaald pijnlijk aan, de hele
reeks Paulusteksten rond de sarxpneuma-tegenstelling, welke als een
leidraad door het boekje loopt, zonder
enige nuancering te zien aangewend
in de verengde betekenis van de
strijd tussen geest en zinnen.
L. Monden
M. V. C. JEFFREYS, Kingdom of
this World. The Challenge of
Communism. — Mowbray & Co,
London, 1950, 128 pp., geb. sh. 6.
In dit werkje confronteert de auteur, professor in de Opvoedkunde
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een belijdenis
van liefde
de
mensen, een
een belijdenis
belijdenis ook
ook vvan
an
de mensen,
het vroeger falen doordat men dehetvrogfalndme
weg
naar een
eennieuwe
nieuwesamenleving
samenleving
weg naar
zocht buiten
buiten God
God om.
om. Deze
Deze rijke
rijke bunbundel
zal mettertijd
mettertijd volop
volop stof
stof leveren
leveren
del zal
tot literair-historisch
literair-historisch commentaar.
commentaar.
Wij willen
willen liever
liever peinzend
peinzend staren
staren in
in
Wij
de
vlammen van dit
dit„voortbranden"voortbrandende vlammen
de vuur",
vuur", dat
verdat zijn
zijn gloed
gloed nog niet verloren heeft.
loren
heeft.
B.
v. M.
M.
B. v.

Anna BIJNS,
BIJNS, Refreinen,
Refreinen, uitgegeven,
uitgegeven,
Anna
ingeleid
verklaard door
door Drs
Drs
ingeleid en verklaard
Lode
Roose (Klassieke
(Klassieke Galerij,
Galerij,
Lode Roose
nr 52).
DeNederlandse
Nederlandse BoekBoeknr
52) . -- De
handel,
Antwerpen, 1949,
1949,
handel, Antwerpen,
XXXVI-76 pp.,
25.
XXXVI-76
pp., Fr. 25.
Deze uitgave
uitgave bevat
bevat 15
15 refreinen
refreinen
Deze
van de
de Antwerpse
Antwerpse dichteres,
dichteres, zo
zo gegekozen dat de
de lezer
lezer een
een volledig
volledig beeld
beeld
kozen
krijgt van haar
haar verschillende
verschillende genres:
genres:
het polemische, de minnegedichtenhetpolmisc,dngeht
en de
de refreinen
refreinen „in
"in tsotte".
tsotte". Er
Er werd
werd
een
goede keuze
keuze gedaan.
gedaan. Een
Een korte
korte
een goede
maar
degelijke inleiding
inleiding vertelt
vertelt al
al
maar degelijke
het nodige
nodige over
over deze
dezemerkwaardige
merkwaardige
rederijkster uit
uit de roerige
rederijkster
roerige 16e
16e eeuw.
eeuw.
J.
Noë
J. Noë
Pierre-Henri
SIMON, L'homme
L'hOlmne en
en
Pierre-Henri SIMON,
procès.
- - Sartre
Caprocès.Malraux
Malraux
Sartre-- Camus -- Saint-Exupéry.
Saint-EiXupéry. -- Office
Office
mus
de
Publicité, Brussel,
Brussel, 1950,
1950, 156
156
de Publicité,
pp.
pp.
leder
mens, meent de
de auteur,
auteur, moet
moet
Ieder mens,
zo leven
leven dat
dat het
hetuiteindelijk
uiteindelijk vonnis
vonnis
zo
hem niet
niet veroordeelt
veroordeelt:: hij
hij moet,
moet, teltelhem
en precies
precies voor
voor eigen
eigen tijd
tijd en
en culculkens en
tuur, een
een humanist
humanist zijn,
zijn, een
een die
die de
de
tuur,
menselijke waardigheid
zin van
van
menselijke
waardigheid en de zin
het leven
leven tracht
tracht te
te bevroeden
bevroeden en te
te
het
bereiken.
elk geslacht
geslacht zijn
zijn
bereiken. Zo
Zo heeft
heeft elk
humanisten;
zo zijn
zijn de
de vier
vier behandelbehandelhumanisten; zo
de
schrijvers, voor
laatste gegede schrijvers,
voor het
het laatste
slacht
in Frankrijk,
Frankrijk, typische
typische verteverteslacht in
genwoordigers
de nieuwe
nieuwe geest.
geest.
genwoordigers van
van de
leder
zoekt, te
te midmidIeder van
van hen
hen zocht of zoekt,
den
van hedendaagse
hedendaagse wanorde
wanorde en
en
den van
dreiging,
blijvende, naar geestegeestedreiging, naar blijvende,
lijke waarden,
en licht.
licht.
lijke
waarden, naar vastheid en
Malraux
Saint-Exupéry hebben
hebben
Malraux en Saint-Exupéry
de dood
dood voor
voor ogen;
ogen; beiden
beiden wilwilvaak de
len hem bestrijden
bestrijden en
en beheersen.
beheersen. MalMalraux zoekt het
raux
het blijvende
blijvende in een
een mysmyshij nog nooit voltooide; SaintSainttiek die hij
Exupéry zocht
in een
een beschaving
beschaving
Exupéry
zocht het in

de mensen
mensen ordelijk
ordelijk en
en dapper
dapper
waarin de
zouden arbeiden
arbeiden en
en leven.
zouden
leven. Sartre
Sartre en
en
Camus
elkaar: voor
voor beibeiCamus gelijken
gelijken op
op elkaar:
den
het leven
leven onzin;
onzin; maar
maar Sartre
Sartre
den is het
wil dat het
het individu
individu aan zich zou
zou ontontstijgen,
terwijl Camus,
Camus, op
op wankele
wankele
stijgen, terwijl
grond
weliswaar, toch
toch een
een samensamengrond weliswaar,
leving
vestigt. Malraux
Malraux en
en Sartre
Sartre
leving vestigt.
zijn
te vergelijken:
vergelijken: zij
zij willen
willen heldheldzijn te
haftigheid; ook
ook Saint-Exupéry
Saint-Exupéry en
en
haftigheid;
Camus:
saamhorigheid en
en
Camus : zij
zij willen
willen saamhorigheid
orde.
gaat wanwanorde. En
En ieder
ieder van
van de
de vier gaat
orde
vernieling te
lijf, het
het meest
meest
orde en
en vernieling
te lijf,
en
het liefst
liefstmet
metware
wareheldenmoed.
heldenmoed.
en het
er wel
wel één
één boekje
boekje dat
dat ons,
ons,
Bestaat er
gelijk
dit, binnen
binnen het
het dieper
dieper liggend
liggend
gelijk dit,
idealisme
der hedendaagse
hedendaagse Franse
Franse
idealisme der
literatuur veilig en
en verrast
verrast doet
doet doordoordringen?
het chrischrisdringen? Alleen
Alleen van
van uit het
tendom
dank zij
zij een
een breed
breed begrijbegrijtendom en dank
pende
de auteur
auteur het zo
zo
pende caritas,
caritas, kon
kon de
schrijven.
Em.
Janssen
Em. Janssen
H. VIS
VIS S.J.,
S.J., Tertullianus'
TertuIIianus' De Pallia
Pallio
H.
'tegen
de achtergrond
achtergrond van
van zijn
zijn
tegen de
overige werken.
werken.-- N.V.
overige
N.V. Centrale
Centrale
Drukkerij,
1949, 146
146
Drukkerij, Nijmegen,
Nijmegen, 1949,
pp.
pp•
„Ontijdig christelijk humanisme"
"Ontijdig
humanisme" zou
zou
men
het declamatie-stukje
declamatie-stukje Over
Over den
den
men het
kunnen noemen,
Mantel kunnen
noemen, omdat gelukkige onbekommerdheid
onbekommerdheid noch
de
kige
noch de
strenge apologeet
apologeet Tertullianus,
Tertullianus, noch
noch
de bloed-ernstige tijd,
tijd, waarin
waarin hij
hij leefleefde,
paste. En daarom
daarom is het,
het, ook
ook zuizuide, paste.
ver
literair bekeken,
bekeken, geen
geen meestermeesterver literair
werk geworden,
geworden, ond
ondanks
de massa
massa
werk
anks de
eraan
verspilde genialiteit.
genialiteit. H.
H. Vis
Vis
eraan verspilde
laat in
in zijn
zijn dissertatie
dissertatie voortreffelijk
voortreffelijk
uitkomen,
Pallio buiten
buiten
uitkomen, hoezeer
hoezeer De
De Pallio
het kader
kader valt van
van Tert.
Tert. overige
overige gegeschriften,
de kennis
kennis van
van
schriften, maar
maar voor
voor de
deze
tragische figuur
figuur toch
toch van
van bebedeze tragische
lang
is:: het
het doet
doet zien,
zien, hoe
hoe aan
aan de
de
lang is
geestesdwaling van
van de
de Montanist
Montanist ook
ook
verval van
van karakter
karakterbeantwoordde.
beantwoordde.
verval
Fruytier'
J. Fruytier

Adrien MATIVA
nova. I:
Adrien
MATIVA S.J.,
S.J., Vita
Vita nova.
Du Poverello
PovereIlo à Pirandello.
Pirandello. La litlittérature
italienne (Studia
(Studia Pacis,
Pacis,
térature italienne
nr 4)
4).. ---4
---1 Facultés Universitaires
Universitaires
de
Namur, Duculot,
Duculot, Gembloers,
Gembloers,
de Namur,
1950,
pp.
1950, 200 pp.
.

De auteur
auteur van
van deze
deze snelle
snelle vogelvogelDe
vlucht
de toppunten
toppunten der
der ItaliItalivlucht welke de
aanse
letterkunde bestrijkt,
bestrijkt, wist
wist
aanse letterkunde
zichzelf
een meesterlijke
meesterlijke beperking
beperking
zichzelf een
op
leggen. Vrucht
Vrucht van
van jarenlange
jarenlange
op te leggen.
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studie en universitair onderwijs verenigt dit werk in zich de degelijkheid
en helderheid van de professor en de
penvaardige bondigheid van de schitterende essayist. Weloverwogen verwierp hij de volledigheid der namenlijsten om de hoofdfiguren en stromingen scherper te tekenen en beperkte het wetenschappelijk apparaat
tot de vermelding van de uitsluitend
in het Frans verschenen literatuur,
om zelf in rake taal te getuigen voor
een persoonlijk geschift en gerijpt
oordeel en een boek te schrijven dat
de ontwikkelde lezer aangrijpt en
meesleept. Er zijn delen bij v an een
uitzonderlijke kracht zoals het meesterlijk essay over Dante v an blz. 29
tot 70, terwijl hij naar Bruntière's
woord: „Histoire contemporaine, ce
sont deux mots qui jurent ensemble"
uit de jongste letterkunde alleen Fogazarro, d'Annunzio en Pirandello
als typische vertegenwoordigers behandelt.
Hierbijgaande passus over Dantes
Commedia lijkt typisch voor het ge-
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halte en de bedoeling van dit mooie
geschiedenisessay: „Synthèse en raccourci, résumé! Sans doute. Mais
synthèse d'une ampleur et d'une densité singulière. Comme plus tard, en
France, Blaise Pascal, Dante Alighieri est déjà le maitre du style concentré qui, sous l'apparence simple
et brève, couvre parfois des abimes
de pensee et d'érudition. Prenez la
peine de détecter toute la science accumulée dans 1'un ou l'autre chant de
la Divine Comédie. Vous serez frappé
de stupeur. D ante connaissait vraiment tout ce qui se trouvait dans les
livres et il en a transposé le meilleur
dans les tercets de son poème".
Wie deze geschiedenis leest krijgt
lust om die auteurs te gaan lezen,
met zo'n helderziende en bewonderende liefde getekend naar hun wezen
en waarde. En zelfs zonder ze te hebben gelezen heeft hij er waarlijk een
snelle en degelijke kennis over verworven. Een inleiding die dus een
inwijding is.
M. Brauns

GESCHIE DENIS
Geschiedenis der Kerk, onder redactie
van prof G. de PLINVAL en
Prof. R. PITTET, pr. (compleet

in vier delen) . - Deel III. -- Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1950,
289 pp., 22 x 29 cm, rijk geïll.,
6 gekleurde buitentekstplaten,
Fr. 350 per deel.
In „de grote crisis van het Westen"
(I Hst.) schetst M. H. Vicaire, O.P.,
de opstand tegen de Kerk in de XVIe
eeuw, hij typeert Luther, Zwingli en
Calvijn meesterlijk en eindigt met te
wijzen op de tragiek der protestanten. Het tweede hoofdstuk door A.
Duval, O.P. - o.i. het mooiste - tekent het grandioze reveil van de Katholieke Kerk, gewekt en later gedragen vooral door het Trents Concilie en de Sociëteit van Jesus : de
heldhaftigheid, de mystieke vlucht,
de missieijver bereiken hoogten als
zelden in de kerkgeschiedenis. Prof.
de Plinval beschrijft de bevestiging
der katholieke hervorming in de
XVIIe eeuw, haar successen en haar
strijd. Daarna volgt K an. Arquillière
het kiemen en groeien v an een kerkvijandige geest in de XVIIIe eeuw:
de Aufkldrung, de verlichte despoten
en de Franse Revolutie. Ten slotte

geven J. M. Bochenski, O.P., en G.
Castella een overzicht van de antichristelijke geest in de XIXe eeuw,
eerst in de persoon v an Napoleon,
daarna in de verscheidene philosophische stelsels : het Duits idealisme,
het positivisme, materialisme en evolutionisme, en later de agressieve bijbelcritiek, het marxisme en de Uebermensch van Nietzsche.
In een hoog-vulgariserende, onderhoudende toon, geven de auteurs een
groots beeld van de evolutie van Europa de laatste vier eeuwen v an af
de wonderbare katholieke hervor
ming - een godsbewijs in zijn genre
- tot de groei en de schijnbare zegepraal van het laïcisme.
Al is het oordeel over Erasmus en
Richelieu te mild, al is de be- en veroordeling van de aanpassing der missionarissen in het Oosten nogal simplistisch, al is vooral het hoofdstuk
over de XVIIIe eeuw tamelijk zwak,
in zijn geheel genomen is dit III Deel
een succes. Vanaf het II. Hoofdstuk
is ook de vertaling voortreffelijk.
Wij wensen dat alle intellectuelen
deze luxueus uitgegeven kerkgeschiedenis niet alleen als sieraad voor hun
bibliotheek zullen kopen, maar ook
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dat ze haar
haar lezen
lezen en
en er
er zich
zich in
in verdieverdiepen, om
om een
een dieper
pen,
dieper inzicht te krijgen
krijgen
in onze
in
onze eigen
eigen zieke
zieke tijd.
tijd.
M. Dierickx
M.
Diericloc
A. SIMON,
L'église catholique
catholique et
et les
A.
SIMON, L'église
débuts de
de lalaBelgique
Belgiqueindépenindépen„Scaldis", `Vetteren,
dante.- - "Scaldis",
dante.
Wetteren,
1949, 147
147 pp.
1949,
De verhouding
verhouding van
van Kerk
Kerk en
en Staat
De
Staat
is en blijft
is
blijft nog
nog steeds
steeds een
een der
der meest
meest
actuële kwesties.
actuële
kwesties. In
In 1830-1831
1830-1831 nu
nu
heeft de
de Belgische
Belgische Grondwet
Grondwet eeuwen
eeuwen
traditie opzij
opzij geschoven
geschoven en
en overmoeovermoedig de
an Kerk
dig
de scheiding
scheiding v
van
Kerk en
en Staat
Staat
uitgeroepen.
In dit merkwaardig
merkwaardig boek
boek behandelt
behandelt
de auteur
de
auteur de
de houding
houding der
der KatholieKatholieken tegenover
ken
tegenover de
de Belgische
Belgische ConstiConstitutie, hun
hun loyale
loyale en
en zeer
zeer verdiensteverdienstelijke medewerking,
onder de impuls
lijke
medewerking, onder
impuls
van Koning
aan de
van
Koning Leopold
Leopold I,I, aan
de opopbouw van
van een
bouw
een sterk
sterk België
België op
op deze
deze
grondslag,
slotte hun
hun insteminstemgrondslag, en
en ten slotte
ming met
ming
met een
eencompromis-oplossing
compromis-oplossing
van het
hetnetelige
neteligeonderwijsprobleem.
onderwijsprobleem.
Het meest
meest op
op de
de voorgrond
voorgrond komt
komt wel
wel
de verzoenende
de
verzoenende en
en vooruitstrevende
vooruitstrevende
werking
de Mechelse
Mechelse aartsbisaartsbiswerking van de
schoppen, Mgr. de
schoppen,
de Méan
Méan (1817-1831)
(1817-1831)
en vooral
en
vooral Kardinaal
Kardinaal Sterckx
Sterckx (1832(18321867) ,onder
onder het
het argwanend
argwanend maar
maar
1867),
stilzwijgend toezien
toezien van
van Rome.
stilzwijgend
Rome. De
De
radicale
scheiding van
van Kerk en Staat
radicale scheiding
Staat
- zoals
zoalszezeinindedeBelgische
Belgische grondwet
grondwet
is geformuleerd
is
geformuleerd - - kon
kon echter
echter door
door
de Katholieken slechts aanvaard
aanvaard worworden omdat er
er in
in België
België nog
nog een
een chrischristelijke atmosfeer was
telijke
was en
en de
de liberalen
liberalen
realist genoeg
genoeg waren om
om in de
de pracpractische
tische toepassing
toepassing van
van de
de grondwet
grondwet
daar rekening
rekening mee
mee te
tehouden.
houden.
Deze
heldere en genuanceerde
genuanceerde stustuDeze heldere
die
die stemt tot
tot nadenken
nadenken en
en geeft
geeft ononrechtstreeks
rechtstreeks een
een antwoord
antwoord op
op vele
vele
actuële vragen.
vragen.
M.
M. Dierickx
Dierickx
Harold
Harold NICOLSON,
NICOLSON, Het congres
congres van
van
Wenen..
Wenen. De
De samenwerking
samenwerking der
der
geallieerden
in de
geallieerden in
de jaren
jaren181218121822. Uit
Uit 't
't Engels
1822.
Engels vertaald
vertaald door
door
Drs
Drs E.
E. Lopes
Lopes Cardozo.
Cardozo. -- QueQuerido,
rido, Amsterdam,
Amsterdam, 1949,
1949, 344
344 pp.
pp.
Als zoon
zoon van een diplomaat en
en zelf
zelf
twintig jaar
jaar diplomaat,
diplomaat, jou
journalist
en
rnalist en
lid van
van het
hetLagerhuis,
Lagerhuis, letterkundige
letterkundige
en historicus,
historicus, beschikt
beschikt de
de auteur
auteurover
over
een
een kennis
kennis en
en een
een ervaring
ervaring die
die deze
deze
diplomatieke
zeer ten
diplomatieke geschiedenis
geschiedenis zeer
ten

goede
de
goede komen.
komen. Het
Het boek
boek zet
zet in met de
tragische
terugtocht vvan
Napoleon
tragische terugtocht
an Napoleon
uit Moskou
Moskou einde
einde 1812,
1812, zijn
zijn nedernederlaag
en troonsafstand.
troonsafstand. Wij
Wij krijgen
krijgen
laag en
een
inzicht in het
het handige
handige diplomadiplomaeen inzicht
tieke
spel achter de
de schermen
schermen en
en in
in
tieke spel
de
kuiperijen van
de Vier
Vier Groten:
Groten:
de kuiperijen
van de
Oostenrijk,
Engeland en
en
Oostenrijk, Rusland,
Rusland, Engeland
Pruisen;
laat de
de handige
handige TalleyTalleyPruisen; dit laat
rand,
de vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van het
het
rand, de
verslagen
toe, de
de leiding
leiding
verslagen Frankrijk
Frankrijk toe,
van het
het Congres
Congres van
van Wenen
Wenen enigszins
enigszins
tot zich
zich te
te trekken!
trekken! Ten
Ten slotte
slotte werd
werd
men
eens over
over een
dat
men het
het eens
een tractaat dat
voor
gunstig is
is
voor Frankrijk
Frankrijk wel
wel uiterst gunstig
te
noemen. Het
Het laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk
te noemen.
geeft een
een vluchtig
vluchtig overzicht
overzicht tot
tot1882.
1882.
De
heeft de
de gave
gave zijn
zijn perperDe auteur heeft
sonen
doen leven
leven en
en hij
hij
sonen voor
voor ons
ons te doen
toont
aan, hoe
hoededeklein-menselijke
klein-menselijke
toont aan,
de vorsten
vorsten en
en gezanten
gezanten
zijden
zijden van
van de
het lot
lot der
dervolkeren
volkerenhelpen
helpen meebemeebepalen.
Men verwachte
een grongronpalen. Men
verwachte niet een
dige
studie van de
de politieke
politieke en
en relirelidige studie
gieuse problemen die het
het Wener
Wener ConCongres moest
moest oplossen
oplossen -- aldus
aldushandelen
handelen
slechts twee
twee bladzijden
bladzijden over het
het VerVerenigd
Koninkrijk der Nederlanden
Nederlanden en
en
enigd Koninkrijk
het
lot der
derNederlandse
NederlandseKoloniën
Koloniën
het lot
maar wel
wel is
is het
het een
een
(pp.
(pp. 235-237)
235-237)- - maar
prettig geschreven,
geschreven, boeiend
boeiend en
en.ook
ook
leerrijk
die grote
grote VreVreleerrijk verhaal
verhaal van
van die
desconferentie.
een verschil
verschil tustusdesconferentie. Wat
Wat een
sen de
de Napoleontische
Napoleontische oorlogen
oorlogen en
en de
de
laatste wereldoorlog,
wereldoorlog, tussen het
het vrevredeswerk
datgedugedudeswerkvan
van Wenen
Wenen- - dat
rende
honderd jaar een
een nieuwe
nieuwe wewerende honderd
reldbrand voorkwam
en onze
onze tijd
tijd
reldbrand
voorkwam- - en
een vrede kan
kan stistidie
die niet eens meer een
puleren!
M. Dierickx
M.
HALECKI, The
Oscar HALECKI,
The limits
limits and diVisions of European
"'isions
European History.
llistory. - .
Sheed & Ward, Londen, 1950,
-She d&Ward,Londen,1950,
95.
XIV-242 pp.,
XIV-242
pp., Fr. 95.
Chr. Dawson,
Dawson, de grootste
grootste culculDat Chr.
tuurhistoricus van
van onze
onze tijd,
tijd, dit
dit boek
boek
inleidde, vestigt
de aandacht
aandacht
inleidde,
vestigt terecht de
op zijn
zijn uitzonderlijke
uitzonderlijke waarde.
waarde. Prof.
Prof.
op
Halecki heeft als
als Pool,
Pool, woonachtig
woonachtig
Halecki
een andere
andere
in . Amerika,
Amerika,van
van nature
nature een
op de
de Europese
Europese geschiedenis
geschiedenis dan
dan
kijk op
een Germaanse
Germaanse of
of Romaanse
Romaanse histohistoeen
ricus.
Voortbouwend op
stelling vvan
Voortbouwend
op de
de stelling
an
Pirenne en anderen, zegt hij, dat Eu-Pirenad,zgthijEuropa in
in het
het eerste
eerstemillenarium
millenarium van
van
ropa
onze tijdrekening,
tijdrekening, vooral
vooral tussen
tussen de
de
onze
VIDe en de
de Xe
Xe eeuw
eeuw ontstond, en dat
dat
VIIIe
zijn geschiedenis
geschiedenis ten einde liep in het
het
zijn
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midden der XXe eeuw: sinds Europa
de leiding van de wereld verloren
heeft, is een nieuwe periode : de Atlantische, in de wereldgeschiedenis
begonnen. Dit is zeker een rijke idee
voor de historiographie. Het meest
vernieuwende van Halecki's studie
ligt echter in de geografische begrenzing van „Europa". Heel de Slavische wereld, met uitsluiting van het
Euraziatische Rusland vormt een integrerend deel van Europa, waarvan
't kenmerk bovenal de „freedom" is,
steunend op het Christendom. Het
prijsgeven van de Baltische Staten,
Centraal-Europa en de Balkan aan
het Aziatisch totalitarisme der Sovjets is d an ook een doodzonde tegen
„Europa".
M. Dierickx
Prof. Dr E.

LOUSSE, Kenmerken
van deze tijd.
„De Pauw",

Leuven, 1949, 48 pp., Fr. 30.
De internationaal bekende Leuvense hoogleraar in de rechtsgeschiedenis, Dr Lousse, stelt in deze korte
brochure het Ancien Régime tegenover de moderne tijd. Zijn aandacht
gaat vooral naar de rechtstoestand
van de personen in het gezin en in
de staat - waarbij hij veel Latijnse
termen gebruikt - al spreekt hij ook
over machinisme en techniek, over
economie en philosophie. Het hoofdkenmerk van deze tijd, zo betoogt de
geleerde auteur bestaat hierin, dat
hij een nieuw heidendom propageert,
terwijl de tijd van 303 tot 1789 een
periode van „zegevierend Christendom" was.
M. Dierickx
Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden. - Nijhoff, 's Gra-

venhagen De Sikkel, Antwerpen,
Deel IV, Afl. 3-4, 1949, pp. 161320, jaarab. f 16,50, Fr. 250.
In dit tijdschrift van toenadering
tussen de Noord- en de Zuidnederlandse historiographie wordt in elk
nummer zo veel geboden, dat al wie
zich van de Lagelandse geschiedschrijving op de hoogte wil houden,
er een onmisbare handleiding aan
heeft. Dr P. Geyl geeft een scherpe
critiek op Colenbranders „Patriottentijd", het kwart eeuw voor de
Franse Omwenteling (pp. 161-176).
In het volgend artikel onderzoekt
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M. Deneckere de taaltoestanden in
Vlaams België (1715-1830) en komt
tot het besluit dat hoofdzakelijk de
sociale structuur, en slechts in tweede instantie het prestige van het
Frans, de geografische structuur en
de taalpolitiek der overheden sinds
1800 de verbreiding van het Frans in
Vlaanderen hebben bewerkt (pp.
177-212). Daarop schrijft Dr T. S.
Jansma over „Waarden en makelaars
te Dordrecht in de zestiende eeuw",
W. de Vries over het „Graafschap
van Dirk" in 1076 en W. van L. Cam-

pagne over het Kennemer landrecht
van 1274. Weer is de l ange kroniek
het meest interessant : hier worden
alle boeken en artikels over de geschiedenis der Nederlanden uit het
laatste halfjaar in systematische en
chronologische orde aangehaald en
afdoende besproken. Een twaalftal
uitvoerige recensies besluiten het
nummer.
M. Dierickx
H. A. LUNSHOF, De stuurman van
de Groene Leeuw, Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter. „Elsevier". Amsterdam, 1949.
Onder dezelfde titel, als waaronder
de eerste levensbeschrijver van admiraal de Ruyter, Gerard Brandt,
zijn werk liet verschijnen, heeft de
heer Lunshof opnieuw het leven en
het bedrijf van deze grote zeeheld in
het licht gegeven. De toon is uiteraard anders, hier en daar iets te lyrisch. Hetgeen niet wegneemt, dat de
lezer, ondanks zijn bekendheid met
de lotgevallen v an deze held, voortdurend in spanning blijft gehouden.
Het is dezelfde gewaarwording, die
men telkens weer ondergaat bij het
lezen van een nieuw werk over Napoleon. Dit succes is niet uitsluitend toe te schrijven aan de boeiende
stijl van van de journalist, die Lunshof is, maar voor een groot deel aan
de persoonlijkheid van de Ruyter. In
hem treft ons zijn geniaal zeemansschap, waarmee hij de Nederlandse
vloot tot de beste der wereld heeft

opgevoerd, maar meer nog zijn karaktervolle persoonlijkheid. Opgeklommen tot de hoogste waardigheden van staat wist hij zijn eenvoud,
zijn eerlijkheid, zijn nederigheid, zijn
bescheidenheid te bewaren en zijn
leven te zien als volkomen gesteld
in de dienstbaarheid aan God. Juist
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om deze deugden blijft het leven van
de Ruyter ons steeds boeien.
Het boek zelf is typografisch goed
verzorgd. Dat de zeven hoofdstukken, waarin het werk verdeeld is, titelloos zijn en willekeurig in een

groot aantal, laten we zeggen, „onderhoofdstukken" uiteenvallen, kan
ons minder bekoren. Ook het ontbreken van een inhoudsopgave wordt
als een bezwaar gevoeld.
K. J. D.

ROMANS EN VERHALEN
Anna BLAMAN, De kruisvaarder. J. M. Meulenhoff, Amsterdam,
1950, 107 pp., 1 4,50.
De keurig gearrangeerde schipbreuk, die een einde maakt aan dit
verhaaltje van enige leeghoofdige
mensen, die op weg waren naar Indonesië, zou geen gek figuur slaan
in de colportagelectuur. Een knappe,
jonge stuurman, die door de ontijdige
dood van de kapitein het bevel overneemt en d an met megafoon en revolver de orde handhaaft, waarbij hij
zelfs heuselijk iem and doodschiet, zo
dat hij in de ogen van zijn beeldschone geliefde tot een held uitgroeit,
waarmee ze samen in de golven verdwijnt : het kon zo in een derderangsfilm vertoond worden. En de
zouteloze spotternij met de Voorzienigheid is van een Rammeislag-kwaliteit, die de spot zou opwekken van
Multatuli. En dan die juffrouw Van
Loon, die er tussen uittrekt omdat ze
zo lelijk is! De stakker! Had ze maar
naar haar moeder geluisterd en zich
niet zoveel van het geval aangetrokken. Dan zou dit tragische verhaal
niet zo belachelijk geworden zijn.
B. v. M.
Gerard van ECKEREN, Klopsymfonie. De roman van een „Onmuzikale". - Uitgeverij Hollandia,
Baarn, 1949, 302 pp., geb. f 5,25.
Er gebeuren in deze roman geen
wereldschokkende dingen maar de
wederwaardigheden van de ietwat
hulpeloze Henk Vermeer worden in
een uitermate eenvoudige stijl zo
boeiend verteld, dat de lezer geheel
meeleeft met al die teleurstellingen
en smarten. Het verhaal heeft de
vorm van een levens-„biecht". Het is
de geschiedenis van een man, die altijd een slag achter is bij de anderen
maar die door zijn ellende groeit tot
eindelijke rijpheid. Ofschoon hij niet
in God gelooft, dwingt het leven hem
toch tot de erkenning, dat er achter
al dat stoffelijke nog iets hogers moet

zijn. Het is helemaal geen bekeringsroman maar er wordt min of meer
gesuggereerd, dat Vermeer later tot
een meer religieuze levenshouding
komt. Daardoor werd dit boek, ondanks alle tragiek, niet somber. De
schrijver wendt ook niet de moderne
trucs van sensatie en pseudo-psychiatrie aan. Zo kan zijn verhaal ons
overtuigen.
B. v. M.
Evert ZANDSTRA, De vlammende
heide. (Leeuwenserie Nr. 11) . H. Leopolds Uitgeversmij N.V.
Den Haag, 1949, 7e druk. 213
pp., 1 2,90.
„De vlammende heide” is zeker wel
een van Zandstra's beste romans. De
figuren van de heiboeren en de jonge
Simen tegenover de mensen van Heidoma zijn zo getekend, dat men ze
niet vergeet. Bij de zevende druk van
dit boeiende verhaal mogen we wel
met deze korte aankondiging volstaan. B. v. M.
Fannie HURST, Mannequin. Vert. d.
Jeanne van Schaik-W illing.
(Leeuwenserie dl 12) 218 blz.
Geb. f 2,90.
De intrige van dit verhaal doet
enigszins denken aan de „gravinnenlectuur". Het is een variatie op het
thema van de schone vondelinge, die
een rijke echtgenoot vindt en weer
terugkeert tot haar ook al rijke ouders. Bovendien wil het geval, dat de
edele jongeling goed bekend is met
de ouders van het meisje, zodat het
happy end ook wel gekomen zou zijn
zonder ontvoeringen, modeshows en
moordzaken. Maar dan was er geen
roman geweest. Toch staat dit boek
door de behandeling der stof en de
gevoelige karaktertekening boven de
hier bedoelde romansoort. Trouwens
de vertaalster zou zich anders niet
aan de bewerking gezet hebben. Nu
deed ze het op een wijze, die waardering verdient.
B. v. M.
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1950,
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mans van Handel-Mazzetti, en speciaal het onderhavige werk, bezitten.
Zeker, in onze tijd zou menige passage in zakelijker toon gehouden zijn,
doch men dient een boek te beoordelen d'après la date. Veilig kan geconstateerd worden dat Stephana
Schwertner hoog uitsteekt boven de
massa romans sindsdien verschenen.
Het blijft een roman van grootse allure; het beste werk van een groot
auteur.
De nederlandse bewerking is uitstekend.
Joh. Heesterbeek
Aster BERKHOF, Patricia. - Lannoo, Tielt, 1950, 372 pp., ing. Fr.
115, geb. Fr. 142.
Aster BERKHOF, Veel geluk Professor! (Davidsfonds, Volksreeks
nr,. 377) . - Davidsfonds, Leuven,
1949, 280 pp., gen. Fr. 44, geb.
Fr. 60.
Leg deze twee rom ans naast elkaar, dan beseft gij hoe deze kundige auteur geleidelijk hoger groeit.
Beide verhalen zijn boeiend, met een
verbluffende vaardigheid samengesteld, zwierig van stijl, optimistisch
en eindigend met een soortgelijk hap-

py end. Berkhofs kunst schenkt ons
in beide boeken ontspanningslectuur,
met zeer veel fantasie samengesteld
uit realistische bestanddelen; hij stelt
ons goede mensen voor, in wier nabijheid anderen hun levensweg vinden.
Doch daarnaast is, in deze twee werken, alles verschillend. In Veel geluk,
Professor ! verhaalt hij ons hoe Pierre
Falke van Weenen en Ann Shirling
van Londen, in het aristocratische St.
Moritz, elkander vinden en gelukkig
worden. De avonturenroman Patricia
daarentegen speelt in het Amerika
van het einde der achttiende eeuw, en
vertelt ons over het meisje Patricia,
dat, van broer tot broer, haar verloofde vindt en echtgenoot. Maar hier
overheerst de tragiek, de beproeving
de loutering. Zonder van de ontspanningslectuur nog af te zien, grijpt de
auteur dieper, in een verhaal dat ons
het bekende Rebecca te binnen roept.
Bij Aster Berkhof neemt, v an roman
tot roman, de menselijkheid toe. Hij
houdt van goede mensen die als bewaarengelen naast anderen gaan;
men denke aan Lady Thompson uit
Veel geluk ...., en Madame Antoine
uit Patricia. Onwrikbaar gelooft hij
in iemands geluksster, indien deze
tenminste dapper en oprecht wil zijn.
Em. Janssen

VARIA
Dr A. J. M. WANDERS. Op ontdekking in het Maamland. Met twintig platen en honderd en dertig
figuren in de tekst. Uitgeverij
Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1950, 380 pp.
Een prachtwerk, naar inhoud en
uitvoering ! Geschreven met diezelfde
levendige en klare stijl, die o.a. ook
des schrijvers voortreffelijk werk:
„De Planeten en hun raadsels" kenmerkt, kan het gelden als een ideaal
van een populair-wetenschappelijk
werk in de beste zin v an het woord.
Waar men het ook openslaat, wordt
men getroffen door de verbluffende
belezenheid van de schrijver. Hij
voert de lezer door het maanlandschap met een kennis van zaken, die
doet denken aan een Baedeker voor
aanstaande maantoeristeh. Vormen
en afmetingen van „zeeën" walvlakten, ringgebergten, bergketens, zullen statistisch onderzocht worden

met merkwaardige resultaten. Gevallen van beweerde veranderingen in
historische tijd worden kritisch toegelicht en althans in één geval Posidonius C - onomstotelijk vastgesteld. De schrijver neemt dit feit
van principiele, ja zelfs van metaphysische( ?) betekenis. Hij geeft de
volledige geschiedenis van de Selenografie - van de eerste primitieve
tekeningen van Galilei en Hevelius
tot de moderne van Lohrmann, Beer
en Madler en Schmidt, en de fotografische opnamen van Parijs, Lick,
Mount-Wilson, alles toegelicht met
voortreffelijke gedeeltelijke weergaven der betreffende kaarten. Een oijzondere aandacht schenkt de schrijver aan Riccioli's namenstelsel, „een
kunstwerk in zijn soort", waarvoor
Grimaldi's kaart als grondslag had
gediend.
Bijzonder belangwekkend zijn de
hoofdstukken over het ontstaan der
maan en het ontstaan der walvlak-
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ten en kraters. Volgens de theorie van
Sir G. H. Darwin zou het ontstaan
der maan dagtekenen uit de tijd toen
het etmaal nog slechts vier uren
duurde; de vloedwerkende kracht der
zon resoneerde met de eigen trillingsperiode der vloeibare aarde, en er
werd een stuk van de aarde losgescheurd, volgens Osmond Fisher ter
plaatse van de Stille Oceaan. En de
kraters : zijn die van vulkanische of
van meteoritische oorsprong ? De
schrijver is voorstander van de vulkaantheorie, waarbij hij zich baseert
op de onderzoekingen van de Leidse
hoogleraar B. G. Escher. Mij dunkt
naast de vulkanen k an men althans
een bescheiden rol toekennen aan de
meteoren : de maan zal wel evengoed
haar meteoorkraters hebben als onze
aarde.
Plaatsgebrek verbiedt ons op nog
menige andere belangwekkende bijzonderheid nader in te gaan. Een
enkele opmerking zij mij nog vergund. Op blz. 49 brengt de schrijver
het bekende verhaal der lengtebepaling door Vespucci uit de conjunctie der Maan met Mars. Het is zijn
overigens zo streng critische blik
blijkbaar ontgaan, dat dit verhaal de
stempel der onbetrouwbaarheid in
zich draagt. Hoe kon 'n ervaren zeeman als Vespucci beweren, dat hij
zag hoe de maan zich 'n graad per
uur verplaatste, terwijl toch „de maan
aan de hemel haar eigen middellijn
( 1/2 ° ) in 'n uur tijds doorloopt" (Wanders, bl. 90) ? Volgens nieuwere onderzoekingen wordt dan ook dat bericht,
dat uit een troebele bron komt, voor
apokryph gehouden. En toch geven
alle Encyclopedieën (o.a. De Britannica) het verhaal zonder blikken of
blozen.
De twintig platen zijn uitmuntend
van uitvoering, en de originele figuren ook (koddig, de figuurtjes la en
lb !) . Een enorme arbeid vertegenwoordigt de prachtige overzichtskaart der Maan in vier gedeelten,
waarvan ik alleen betreur, dat ze ingebonden en niet los gehouden is, tot
gemak van de waarnemer.
De Nederlandse literatuur is hiermede een standaardwerk over de
maan rijker geworden, dat verdient
ook buiten Nederland in een Engelse
vertaling bekend te worden. In dat
geval ware wenselijk, dat aan het
register en de namenlijst nog een
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volledige literatuuropgave bijgevoegd
zou worden.
J. Stein
Dr L. BROUWERS S.J., Dramatiek.
Ten gebruike van de klassieke
humaniora. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, 128
pp., Fr. 43.
De leraren van de hoogste klassen
van het middelbaar onderwijs en
vooral die v an de klassieke humaniora, zullen met genoegen in deze beknopte handleiding zoveel nuttige gegevens vinden omtrent al het belangrijke wat over dramatiek in het middelbaar onderwijs te zeggen valt: de
handeling, de personnages, de dramatische middelen, de innerlijke
structuur van het drama, de uitwendige indeling, terloops een paragraafje geschiedenis enz.
Maar het blijft een handboek, een
beknopte handleiding, die de leerling
een voldoende houvast biedt en aan
de leraar gelegenheid voor verdere
uitwerking.
Het zou weinig zin hebben hier
sommige meningen van de schrijver
te betwisten: het gebruik zelf zal uitwijzen wat aan een dergelijke uitgave eventueel te verbeteren valt.
Een degelijke hulp zal het werk in
ieder geval zijn.
J. Noë
Robert SENCOURT, Heirs of Tr adition. Tributes of a New Zealander. - Carroll & Nicholson, London, 1950, 307 pp., 15 sh.
Professor in de Engelse Literatuur
en criticus van naam geeft de schrijver in dit boek zijn indrukken van
vooraanstaande figuren op kerkelijk,
wetenschappelijk en politiek terrein
met wie hij in persoonlijk contact
heeft gestaan. De karakterschetsen
zijn steeds sober gehouden, maar
doordat de auteur een concrete gebeurtenis zo voortreffelijk weet te
combineren met een stille suggestie
van achter dergelijk feit verborgen
diepten, toont iedere schets ons toch
een echte mens. Ofschoon de tijd
waarin deze figuren zich bewegen
eerst kort achter ons ligt, is de indruk die een tocht door deze portretgalerij vaak maakt als van een vertoeven in een geheel andere tijd en
zelfs geheel andere wereld. Met de
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ellende van de crisis in de dertiger
jaren, van de oorlog en diens nasleep nog steeds om ons heen, is het
soms bijna onvermijdelijk niet enige
wrevel te gevoelen bij het zien van
de weelde en overdaad waarin verschillende „heirs of tradition" leefden, en is men geneigd te hopen dat
die tijd voor goed voorbij is. Dat dergelijk oordeel echter oppervlakkig is,
zal men ook moeten toegeven. De
oude aristocratie kende een ideaal
van toewijding aan het Empire dat
eerbied afdwingt en een les bevat
voor iedereen.
Of de schetsen allen even accuraat
zijn, kan ondergetekende moeilijk beoordelen. De drie vooraanstaande
katholieke figuren (Card. Mercier,
Card. Hinsley en Pius XI) worden
met sympathie beschreven; dat het
diepgaande studies zijn, kan men in
zulk een schetsboek niet verwachten.
De lezer wordt hier geen belangrijk
boek geboden, wel een zeer leesbaar
en interess ant boek, met menig korreltje kostbare wijsheid.
W. Peters
Beroemde mannen uit het verleden,
onder leiding van Drs Hist. et
Archaeol. M. J. ASCOOP. I.
De XVIe eeuw, Politiek leven, 1;
II. De XVI eeuw, Politiek leven,

2: III. De XVIe eeuw, De Wetenschap. - Uitgeverij Egmont,
Antwerpen, 1950, 26 x 20 cm., 26
kunstplaten, Fr. 50 voor de 3
reeksen (bij inschrijving).
Het initiatief om een reeks portretten te geven bij de geschiedenisles,
mag zeker gelukkig genoemd worden. De hier gegeven platen zijn een
poging in die richting; zij trachten
een visuële inleiding te zijn tot het
rijk der cultuur. En toch schenken
zij geen voldoening. Sommige zijn wel
knap (b.v. Margareta van Parma,
Frans van Anjou), doch andere vrij
slordig (b.v. Alva, Viglius, Requesens). Wil de leraar ze inlijsten, dan
missen ze formaat, stijl en kleur (al
was het slechts een sterker contrast
tussen zwart en wit) . Willen de leerlingen ze bewaren, dan zouden hun
verbeelding en schoonheidszin stellig
meer voedsel vinden in misschien
kleinere maar toch getrouwere reproducties van de schilderijen zelf
dan in deze tekeningen, die, hoe goed
ook bedoeld, tenslotte toch de naam
van „potlood-vulgarisaties" verdienen. Men zal wellicht aanvoeren: beter dit dan niets. Inderdaad, als goedkope uitgave is deze reeks geslaagd,
want goedkoop is ze.
A. van Laere
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wereld, die ze niet zonder eigen schuld grotendeels verloren heeft. Een
groot aantal echte katholieke intellectuelen zullen wel nodig zijn om op
elk gebied deze idee uit te dragen. Theologie en philosofie vragen om
hernieuwing; op het gebied van de sociale wetenschappen worden
katholieke denkers verwacht, die verder zien dan de momentele noodoplossingen; de wetenschappen, vroeger eerder door materialistische
denkers beoefend, staan meer en meer open voor een spiritualistische
levensbeschouwing; de literatuur en de kunst voor zover deze laatste
niet aan zuivere experimentering doet — behandelen weer diepmenselijke en in de grond religieuze problemen. De cultuur in al haar uitingen
schijnt uit haar materialistische slaap gewekt. Maar zij is niet meer de
nog naïeve cultuur van vroeger; zij heeft veel geleerd in haar tocht
door de stof, en zij vraagt op elk gebied intellectuele leiders die haar de
eeuwige waarheden van het christendom over de mens en zijn bestemming op een aangepaste, nieuwe wijze kunnen bijbrengen.
Het blijkt dus van eminent belang te zijn, dat op elk gebied der
cultuur een steeds groter aantal katholieke intellectuelen zullen optreden die tevens werkelijk intellectuelen en werkelijk katholieken zijn.
Werkelijke intellectuelen: dit wil zeggen niet alleen ontwikkelden.
Iedereen, die een hogere universitaire vorming heeft genoten mag wel
onder de ontwikkelden worden gerekend, maar is daarom nog geen
intellectueel. Een echt intellectueel is iemand, die persoonlijk zijn intellect gebruikt, d.w.z., iemand, die zoekt naar de oorzaken der dingen,
naar de waarheid, en die zijn geest aanhoudend voedt met de waarheden die hij heeft ontdekt. Hij ontvangt dus niet passief zijn meningen
en overtuigingen uit de krant, of uit een digest, maar bouwt zelf een
levensopvatting op door persoonlijk onderzoek. Zonder intellectuele
krachtsinspanning, zonder uren rustige studie, ook wanneer men
„afgestudeerd" is, kan dit niet gaan. Beschouwt men de zaak zo, dan
zal men weldra tot de overtuiging komen, dat de intellectueel zich moet
beperken, dat hij in een bepaald gebied steeds dieper moet doordringen,
totdat hij aan de wortels van deze speciale kennis de algemene menselijke problemen ontwaart, waaraan elk vak tenslotte zijn diepste inzichten ontleent. De echte intellectueel is iemand die voortbouwt op de
hechte basis van de ontwikkeling, die hij door zijn hogere studies heeft
verworven. Niet naast zijn vak, naast zijn beroep wordt men een
intellectueel, maar daarin en daardoor. Het is te vrezen dat iemand, die
allerlei gebieden van de cultuur nieuwsgierig exploreert, het niet verder
zal brengen dan een onvruchtbaar dilettantisme. Een advokaat worde
een vooraanstaand jurist, die de problematiek van het recht in al zijn
aspecten beheerst, en hij zal een intellectueel worden in de echte bete-
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kenis van dit woord. Hetzelfde geldt voor de geneesheer, die zich de
tijd gunt, om door te dringen tot de biologische, psychologische en
algemeen menselijke aspecten van zijn beroep, en ook voor alle andere
beroepen, die een zekere ontwikkeling veronderstellen. Intellectueel
willen worden, naast het beroep, dat men dagelijks uitoefent, moet,
afgezien van enkele uitzonderingen, falikant uitlopen. Voor het intellectueel apostolaat is het van het hoogste belang dat in alle vrije
beroepen de katholieken de meest vooraanstaande persoonlijkheden
zijn, diegenen nl., die door het prestige van hun intellectuele superioriteit in het beroep, en door de reële diensten, die zij hierdoor aan de
gemeenschap bewijzen, als de natuurlijke leiders worden erkend. Hierdoor zal het hun mogelijk zijn de katholieke gedachte in hun beroepsmidden te laten doordringen.
Onder de intellectuelen moet men tenslotte nog de geleerden onderscheiden. De geleerde is iemand, wiens beroep erin bestaat, op een of
ander speciaal gebied intellectueel te zijn: beroep en intellectualiteit
vallen hier samen. De practische uitoefening van een beroep neemt
zoveel tijd in beslag, dat de mens, die er zich aan wijdt, al kan hij dan
ook met grote inspanning een intellectueel worden, onmogelijk — nogmaals enkele uitzonderingen daargelaten
zich tot een geleerde in
zijn vak zal kunnen opwerken. Op de geleerde
theoloog, philosoof,
physicus, bioloog, socioloog enz.
rust de grootste verantwoordelijkheid voor de intellectuele leiding van de gemeenschap. Zij alleen, die
deze naam waardig zijn, dringen door tot in de diepste kern van het
kennisgebied dat ze beheersen, en zij alleen zijn in staat van uit de
beginselen min of meer adequate antwoorden te geven op de problemen, die zich door de ontwikkeling van de cultuur steeds opnieuw
voordoen.
Op intellectueel gebied doet de structuur van een volksgemeenschap
zich dus als volgt voor: een massa onontwikkelder, in de beste omstandigheden begaafd met een gezond oordeel, en een zekere mate van
theoretische kennis, onmisbaar voor het practisch leven onontwikkelden hoeven daarom geen analphabeten te zijn —; uit de massa door
scholing voortgekomen, een zo groot mogelijk aantal ontwikkelden, die
al hun krachten wijden aan de uitoefening van een „vrij beroep"; boven
deze ontwikkelden bevindt zich een groep intellectuelen, die langs de
problematiek van hun beroep ook de algemeen menselijke problemen op
een persoonlijke wijze benaderen; tenslotte een elite van geleerden,
door wier intellectuele arbeid het geestelijk patrimonium van de ge
meenschap wordt verrijkt en zich steeds aanpast bij de groeiende eisen
van de cultuurontwikkeling. Door deze vier categorieën heen slingeren
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de dilettanten als parasieten, die van alles wat weten en door de
schittering van hun geest dikwijls de echte bouwers van de cultuur in
de schaduw stellen. Het zijn de „sophisten", die elke periode kent,
maar die niet steeds een Socrates vinden om ze te ontmaskeren. Het is
verleidelijk zich de vraag te stellen, of in de hedendaagse cultuur de
katholieke intellectuelen en geleerden talrijk genoeg zijn om een reële
invloed uit te oefenen op de moderne gedachtestromingen. We menen,
dat gezien de complexiteit van al de te beschouwen elementen aan deze
vraag geen beslissend antwoord kan worden gegeven. Alleen moeten
we overtuigd zijn, dat deze invloed nog niet groot genoeg is, en dat er
uit ons midden meer en meer intellectuelen moeten voortkomen, die op
elk gebied van de cultuur toonaangevend kunnen optreden. Dit veronderstelt in de katholieke gemeenschap een steeds grotere waardering
voor de intellectuele arbeid, en bij diegenen, die de Voorzienigheid
hiertoe roept, een grote dosis moed, om te midden van de vervlakking
en het rumoer van het moderne leven zich in de stilte van de studie
geestelijk te ontwikkelen.
De katholieke intellectueel, als katholiek, zal zich van de andere
intellectuelen onderscheiden niet alleen, als het kan, door een grotere
competentie in zijn vak, maar voornamelijk door het feit, dat hij een
synthese heeft tot stand gebracht tussen zijn wetenschap, zijn bekwaamheden en de christelijke wijsheid, waardoor zijn intellectuele
invloed een getuigenis wordt voor Christus. Deze synthese is moeilijker
te vinden op het ene gebied dan op het andere: een katholieke wiskundige zal op een andere wijze dan een katholiek philosoof zijn wetenschap moeten zien en beoefenen in het licht van de christelijke wijsheid,
maar toch zal hij, door convergentie van de diepe betekenis van de
wiskunde en van het streven van elke geest naar God, ontdekken dat
op een of andere wijze tussen de wonderen van de getallen en de
goddelijke geest een analoog verband bestaat, en dat het God is, die
alles schiep „in pondere et mensura".
Tenslotte zal de katholieke intellectueel voornamelijk twee bij uitstek
chistelijke deugden moeten beoefenen: de nederigheid en de charitas.
Door nederigheid verstaan we hier het practisch inzicht in onze
intellectuele beperktheid, niet alleen met betrekking tot het bepaald
gebied waarop men enige competentie bezit, maar ook van de intellectualiteit als dusdanig. De katholieke intellectueel zal zich steeds moeten
herinneren, dat het intellect niet de hele mens is, en dat er een groot
gevaar bestaat zich beter te achten, alleen omdat men een intellectueel
is. Er zijn te veel voorbeelden van intelligente, zelfs geniale mensen,
die door een gemis aan de nodige hoedanigheden van wil en hart een
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totaalbeeld hebben vertoond, dat de mensheid werkelijk geen eer aandoet. De katholieke intellectueel zal het niet beneden zijn waardigheid
achten te luisteren naar hetgeen de niet-intellectuelen over de levensproblemen te zeggen hebben; hij zal trachten met de hele gemeenschap,
ook in zijn denken, contact te houden; hij zal vermijden, in een soort
hovaardig isolement, zich een utopisch wereldbeeld te vormen, dat met
de werkelijkheid van het menselijk bestaan geen contact meer heeft.
Nietzsche is het verschrikkelijk voorbeeld van dergelijke intellectuelen,
die de nederigheid missen hun denkbeelden te toetsen aan de realiteit.
Hij slingerde prachtige aphorismen naar het hoofd van zijn medemensen, die maar niet gauw genoeg zich wilden ontwikkelen tot zijn
hersenmaaksel, de Uebermensch. Wie nu het leven van Nietzsche
overdenkt en zijn werken herleest, zal een huivering gevoelen bij de
gedachte aan de destructieve macht van een geest, die zich vrij waande
van elke objectieve, hem overtreffende norm, zich boven alles en allen
stelde, „aan gene zijde van goed en kwaad", en tenslotte door zijn
hoogmoed zichzelf in de waanzin en zijn volgelingen in de chaos heeft
gestort.
De katholieke intellectueel zal men dus herkennen aan de nederigheid, die reeds een vorm is van de charitas, van de diepe, warme liefde
voor de mens, voor alle mensen. Niet alleen zal hij zijn wetenschap,
zijn kennis willen meedelen aan de minder ontwikkelden, maar hij zal
dit doen met bescheidenheid en tact, zodat niemand wordt gekwetst of
zich geschoolmeesterd voelt. En ook buiten het gebied van het intellectueel apostolaat, zal hij de charitatieve behulpzaamheid beoefenen,
waarbij het koude intellect door de warmte van het hart zich in een
schoonmenselij ke christelijke synthese zal integreren.
*

**

De zwakheid van hei geweld
Over de kerkvervolging in Tsjechoslowakije II

E zomermaanden van 1949, maar vooral September, brachten een
verschuiving in de strijdmethode: men ging geweld gebruiken.
Toch kan men het karakter en de aard van de communistische werkmethodes niet volledig begrijpen, wanneer men hun werkelijke vergissing t.o.v. de Kerk uit het oog verliest: zij kunnen maar niet begrijpen,
dat de eigenlijke kracht die de Kerk bindt en één maakt, een bovennatuurlijke, geestelijke kracht is: Christus zelf die voortleeft in Zijn
Kerk en in Zijn ledematen. Zij zien de Kerk vooral als een natuurlijke
macht; vandaar hun beschuldigingen van spionnage, sabotage, ondergrondse politieke activiteit e.d. Hoewel zij zelf niet alles geloven van
wat zij beweren, geloven sommigen van hen het toch voor een deel.
Hun eigen ongeloof en atheïsme zijn een blinddoek voor hun geest en
ogen.
Dit onvermogen om Christus te begrijpen en Zijn leven in de Kerk
blijkt heel duidelijk in de godsdienststrijd van Tsjechoslowakije. Zoals
ook heel duidelijk blijkt, dat al die middelen van physiek en moreel
geweld op een kracht stuiten, die oneindig veel verhevener is: niet
enkel op de kracht van de geestelijke vrijheid, maar heel bijzonder van
de genade en van Christus. Reeds jaren duurt de campagne van leugen,
laster en valse beschuldigingen tegen paus, Kerk en bisschoppen; nooit
was de paus zo bemind als tegenwoordig. Wellicht waren ook de
bisschoppen nooit zo geacht als thans. Niemand gelooft in al die
leugens behalve fanatici. In Tsjechoslowakije wordt Christus' woord
op bijzondere wijze bewaarheid: „Zie, Ik ben met u tot aan het einde
der tijden"; en dat andere woord: „Gij zijt Petrus, en op deze steenrots
zal ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen". Terwijl deze regels geschreven worden, zijn reeds veel
priesters in de gevangenis, de kloosters bijna leeg; de communisten
hadden gehoopt dat tengevolge daarvan ook de kerken leeg zouden
lopen. En ziet, niets is er nog verloren; alles staat nog: dat is Christus
in de zielen! Gevangenis, dwangarbeid en concentratiekampen hebben
de invloed van Christus' apostelen niet vernietigd, integendeel! Men
heeft Christus willen verslaan, Hem doen verdwijnen; en ziet, veel
klaarder komt Hij naar voren, al is het gekruisigd.
Men had gehoopt de aartsbisschop, Mgr Beran, in discrediet te
brengen. Het tegenovergestelde gebeurde. Toen het hem voor de
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bisschop .... en aan alle bisschoppen van Tsjechoslowakije, bereid om
met hen te lijden. Wij wijzen de zgn. katholieke actie af als antikatholiek en schismatiek. Wij verlangen een rechtvaardige overeenkomst tussen de staat en de Kerk, zoals onze bisschoppen zulks verlangen, maar wij verwerpen resoluut de verkeerde wijze, waarop de
zgn. katholieke actie de overeenkomst tot stand wil brengen. In deze is
zeker het katholieke volk aan onze zijde, voorzover het nog vrij tot
uitdrukking kan brengen wat het denkt .... Deze verklaring hebben
wij gedaan in het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor geheel
het volk: zo beveelt ons ons geweten, dat ons leert de belangen van
God te stellen boven de belangen van mensen".
De 19e juli 1949 werden alle oversten van mannelijke en vrouwelijke
orden en congregaties uitgenodigd om op het ministerie van publieke
voorlichting besprekingen te voeren met vertegenwoordigers van de
regering. Gedurende de besprekingen luidde een klok de Engel des
Heren. Alle religieuzen stonden op en baden met luide stem de
Angelus. De heren, die aan de bestuurstafel gezeten waren, wisten
niet beter te doen dan ook op te staan! Na deze geloofsbelijdenis ten
aanschouwe van de atheïsten, vroegen de aanwezigen de volgende
resoluties op schrift te stellen:
1. wij willen trouw blijven aan God en aan Zijn wetten;
2. wij willen Hem dienen en werken voor Hem, maar ook de naaste
helpen met alle middelen;
3. wij willen alle wetten respecteren die rechtvaardig zijn, en wij
willen ons laten leiden door het woord: Men moet meer aan God
gehoorzamen dan aan de mensen.
De slagorde van priesters en religieuzen was niet verslagen, ook niet
in deze sfeer vol bedreigingen; integendeel, zij had zich getoond vol
van heilige moed.
De 14e Augustus 1949 zou te Trnava in Slowakije de wijding plaats
hebben van twee nieuwe Slowaakse bisschoppen. Alle bisschoppen van
Tsjechoslowakije kwamen er samen, met uitzondering van aartsbisschop Beran, die gevangen was in zijn paleis. Daags tevoren hielden zij
een vergadering, waarin zij hun houding bepaalden tegenover de
nieuwe toestand. Aan de horizon verschenen reeds de z.g. kerkelijke
wetten, die een stoffelijke zekerheid waarborgden voor de kerken en de
priesters, maar ten koste van hun vrijheid en die van de Kerk. Met
betrekking tot deze nieuwe wetten deelden de gezamenlijke bisschoppen mee aan de clerus en aan de regering: „Geheel de clerus bevestigt,
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mogelijk de bisschop aanwezig was, hernieuwden de geestelijken hun
beloften van trouw en gehoorzaamheid. Ontroerend was een bijeenkomst in de kathedraal van Ceské Budejovice. Bijna alle geestelijken
van het diocees waren aanwezig. Toen stond een oude priester op, hij
bracht de aanwezigen hun gelofte van gehoorzaamheid in herinnering,
en voegde eraan toe, dat er nu geen enkele reden was om haar te
schenden of in te trekken, integendeel! Na zijn woorden naderden de
priesters een voor een de bisschop, Mgr Hlouch, en terwijl zij zijn
bisschoppelijke ring kusten, beloofden zij hem opnieuw gehoorzaamheid.
Zulke tonelen zag men ook in het diocees van Olomouc. Toen de
geestelijken, die door de burgerlijke overheden te Pardubicei waren
uitgenodigd om te onderharidelen over kerkelijke aangelegenheden, de
eigenlijke reden van de vergadering vernamen, nl. op te treden tegen
de bisschoppen, verlieten allen de zaal.
De communistische pers begon van haar kant een heftige campagne
tegen de gedragslijn van de bisschoppen, en spiegelde de priesters de
stoffelijke voordelen voor, die uit de nieuwe wet zouden volgen. Men
zweeg echter over die delen der wet, die slechts dienstbaarheid betekenden van de Kerk en van de clerus zelf. Met de gebruikelijke,
brutale leugenmethode werd door de pers bekend gemaakt, dat de
bisschop, Mgr Trochta, en de apostolische administrator, Onderek, als
het ware begunstigers en voorstanders waren van de nieuwe wet.
Tientallen namen van priesters werden genoemd, die het wetsvoorstel
zouden hebben aanvaard. Na enige weken bleek echter, dat dit alles
grove leugens waren, en de genoemden slaagden er in zelf publiek de
vuile laster te loochenen, die op hun naam was geworpen.
In die duistere en verstikkende atmosfeer, waarin sommigen niet
duidelijk meer konden zien, en geen raad wetend wankelden, klonk
plotseling de stem van de aartsbisschop, Beran, zijn woord, dat door de
vensters van zijn gevangenis heendrong en allen een nieuw élan gaf:
„De openlijke instemming met de nieuwe wet is verraad aan de zaak
van Christus en van de Kerk .... Gij hebt mij beloofd en verklaard,
dat gij u niet zoudt laten omkopen met Judasgeld! Ik heb vertrouwen
in u, dat gij trouw zult blijven aan uw belofte. Om de liefde van
Christus, overschouwt goed de gehele toestand, en de gevolgen die er
uit zullen voortkomen".
„Verschrikkelijk als een leger in slagorde ...." Werkelijk, de priesters hebben in die tijd hun eigen tegenstanders verbaasd doen staan!
Hoeveel slachtoffers reeds in de gevangenissen! Van het diocees Ceské
Budejovice 10 procent. Velen ook uit de andere diocesen. Met alle
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middelen en bedreigingen werden de priesters geprest hun verklaring
te herroepen. Niemand gaf toe, hoewel velen wisten dat in de omtrek
pastorieën leeg stonden, en dat het gelovige volk in de kerken kwam
klagen, en zonder priester uren lang bad en zong voor het tabernakel.
Eens riep in die tijd een geestelijke uit vanaf de preekstoel: „Wij,
priesters, willen liever met Jesus hangen aan het kruis, dan met Judas
aan de boom!" Dat was de geest die zovelen bezielde.
De communistische pers probeerde intussen het gezag van de bisschoppen te ondermijnen door hen tot vijanden van de staat te verklaren. Men beschuldigde hen de eed van trouw aan de staat geweigerd te
hebben en schreef hun intransigente houding toe aan zuiver politieke
motieven. Maar de bisschoppen gaven wederom een bewijs van goede
wil. Zij zonden een Memorandum aan de regering. Het was een laatste
poging: als er ook dit keer misbruik van zou worden gemaakt, zal de
regering zeer zeker haar eigen wegen gaan, maar zij zal ook niet meer
te verontschuldigen zijn.
In dat Memorandum, dat 14 Augustus 1949 op schrift gesteld werd,
maar pas in de laatste dagen van die maand aan de regering werd
voorgelegd, verklaren de bisschoppen zich bereid om met de regering te
onderhandelen over godsdienstig-politieke vraagstukken, maar onder
de volgende voorwaarden:
1. De christelijke wereldbeschouwing zal geëerbiedigd worden in het
openbare leven en in de opvoeding, en dit zowel in woord als in
daad.
2. De regering erkenne de geestelijke macht van de Paus van Rome
als hoofd van de Kerk, evenals de macht van de bisschoppen, die
gehoorzaam zijn aan de Paus volgens de vigerende kerkelijke
wetten.
3. Herroepen worden alle beschikkingen, die de godsdienstige vrijheid
van de katholieken in Tsjechoslowakije beperken en bedreigen,
zoals dat door Ons gespecificeerd werd in dit Memorandum en in
de voorafgaande verklaringen".
Dit Memorandum werd door de regering totaal doodgezwegen. De
nieuwe kerkelijke wetten stonden op het punt afgekondigd te worden.
Deze zouden alle gewelddaden wettelijk funderen waarmede de onderdrukking van de Kerk zou worden voortgezet. Het was niet mogelijk
nog langer het geweld te vermommen onder de mantel van leugen en
bedrog, van beschuldigingen en laster over de H. Vader, de bisschoppen en de priesters; het moest gecamoufleerd worden door een wettelijke regeling van het geweld.
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Maar hier ook toonde zich het geweld in al zijn zwakte. Wat zijn de
priesters groot in vergelijking daarmee, zij, die in volle vrijheid, door
niemand gedwongen, en enkel op de basis van recht en van waarheid
zich schaarden achter de bisschoppen en een verwonderlijke eenheid
vormden. Uit hun rangen klonk deze evangelische kreet: „Geeft den
keizer wat des keizers is, maar God wat Gode toekomt!" Tegen de
leugen, de tyrannie en de pogingen tot ontbinding in won het de waarheid, de vrijheid in liefde en de heilige eenheid in Christus.
Deze
pharizeeënkreet klonk de 14e October 1949 in het parlement van
Praag. Dit klonk in de lange rede van de minister van justitie die niets
anders was dan een felle aanval op het Vaticaan en het Episcopaat.
Men voelde die kreet in de aanwezigheid van enkele, ontrouw geworden priesters. Men hoorde het uit de mond van Plojhar zelf, de geexcommuniceerde priester, nu minister van openbare gezondheid, die
nadat de nieuwe anti-kerkelijke wetten met algemene stemmen waren
aangenomen, de regering en het parlement dank bracht voor deze
wetten, die het doodvonnis luidden over de kerkelijke vrijheid.
Met de eerste wet, n. 217J49 werd een staatsbureau ingesteld voor
kerkelijke aangelegenheden, geleid door een minister door de president
van de republiek benoemd, die tot taak heeft „toe te zien, dat het
kerkelijk en godsdienstig leven zich ontwikkelt in overeenstemming
met de Constitutie en de beginselen van het democratische volksbestuur" ( art. 2) (cursivering door ons) .
Wat onder deze woorden verstaan wordt, zeggen de bisschoppen
openlijk in een petitie aan de regering op de 21e October 1949: „De
wet betreffende het staatsbureau eerbiedigt niet langer meer de macht
der Kerk om de zaken te regelen betreffende het geloof, de zeden, de
eredienst, de kerkelijke tucht, het godsdienstonderwijs en de toehorigheid zelf aan de Kerk. Integendeel worden aan dit bureau alle rechten
toegekend om zich zonder enige beperkingen te bemoeien met kerkelijke en religieuze aangelegenheden".
De woorden van de bisschoppen worden vooral gefundeerd door de
tweede wet, n. 218/49, betreffende het economisch onderhoud van de
belijdenissen en religieuze gemeenschappen. Hierdoor trekt de regering
aan zich de zorg voor de maatschappelijke veiligstelling van priesters,
kerken, diocesen en heel de kerkelijke administratie. Maar de Kerk
moet het tegen haar wil betalen met haar vrijheid, vrijheid van bisschoppen, van priesters, en van geheel de administratie van de Kerk.
Art. 7 van de tweede wet drukt deze onderwerping van de Kerk en
„Wij hebben een wet, en volgens deze wet moet Hij sterven".
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geen toestemming te geven aan de benoeming van een kerkelijke persoon in een kerkelijk officie ook om politieke redenen".
Deze woorden betekenen dat nog een stap verder wordt gegaan in
de onderdrukking van de Kerk door de atheïstische totalitaire staat: hij
wil niet alleen beslissen in de benoemingen, in de uitoefening van
kerkelijke geestelijke werkzaamheden en in het ontslag van geestelijken; deze knevelarij moet gericht worden volgens politieke redenen. De
Kerk is niet enkel onderworpen aan de staat, maar ook heel bijzonder
aan de politiek! Onderworpen niet alleen in haar vrijheid van handelen,
maar onderworpen ook om de wagen van de politiek van de enige
partij mee te helpen trekken.
De Kerk van Christus met haar geestelijke, juridische en administratieve vrijheid wordt door deze wetten „de facto buiten de wet gesteld"
(Herderlijke brief van 21-10-1949) .
In het Memorandum van 17 Nov. 1949 wijzen de bisschoppen, zich
beroepend op de Grondwet, de controle over het godsdienstonderricht
af en vooral verdedigen zij het recht van de Kerk en van henzelf om
vrij priesters te benoemen op nieuwe of leeggekomen plaatsen. Zij
protesteren opnieuw tegen de aanwezigheid van staatsambtenaren in
de bisschoppelijke curies.
„Millioenen gelovigen staan vrij en vrijwillig aan onze zijde en
ondersteunen onze eisen; zij weten dat wij uit hun rangen voortgekomen zijn, dat wij leven voor hun hoogste geestelijke belangen. Geheel
de clerus staat naast ons. Enkelingen, die hun wijding en hun geestelijke zending vergaten, hebben zich zelf uitgesloten van de gemeenschap der gelovigen. De natie minacht hen. Wij bidden voor hen en
verhopen hun terugkeer in broederlijke afwachting. Wij vragen de
volksvertegenwoordigers te willen begrijpen, dat wij niet in kunnen
gaan tegen de wetten van God. Wat van God is, kunnen wij niet aan
Caesar geven. Indien, wat God moge behoeden, op een of andere wijze
een godsdienststrijd zou worden ontketend, dan zal de hele wereld zien
op duidelijke wijze, dat deze strijd niet door ons is opgeroepen; wij,
inderdaad, doen alleen onze heilige plicht ter verdediging van de
belangen van God. Hier staan wij en verdedigen ons met het recht van
hem die aangevallen wordt. Wij hebben niemand aangevallen. Uit
liefde tot vrede en rust, waarvoor wij willen werken met de clerus en
met het volk, vragen wij daarom aan de regering van de Tsjechoslowaakse republiek een eide te willen maken aan de schendingen van
Gods rechten, en niet met bedreigingen te dwingen tot gehoorzaamheid
aan een wet, die niet kan onderhouden worden. Kerkvervolging be-

DE ZWAKHEID VAN HET GEWELD

46 3

hoort steeds tot de meest droevige hoofdstukken uit de geschiedenis
van een land.
De roemruchte geschiedenis van de heilige Kerk, Mystiek Lichaam
van Christus, de geschiedenis van onze heiligen, het diep godsdienstig
leven in onze streken wijzen ons op onze plicht, en moeten ook voor de
staat een waarborg betekenen, dat in het land van heilige martelaren,
van Koning Wenceslaus, van Bisschop Adalbertus, van de priester
Joannes Nepomycenus en van de drie martelaren van Cassavia, er
steeds genoeg volk en priesters zullen zijn, bereid om met hun bisschoppen alles te offeren voor de goddelijke rechten, voor de rechten
van de Kerk en voor de koninklijke vrijheid van het godsdienstig
leven".
In de twee genoemde herderlijke brieven wenden de bisschoppen
zich tot de priesters. In het herderlijk schrijven van 21 October 1949
staan zij „onder de druk van uiterlijke omstandigheden" toe de eed van
trouw af te leggen aan de staat, omdat zij hun priesters willen verdedigen „tegen de mogelijke onaangename gevolgen, en hen willen behouden voor de geestelijke verzorging van de gelovigen". Om deze laatste
reden staan zij ook toe het geld in ontvangst te nemen, dat door de
nieuwe wetten ter beschikking wordt gesteld. Maar de priesters moeten
het volgende aan de eedsformule, door de regering gevraagd, toevoegen: in zover het niet is tegen de wetten van God, van de Kerk en de
natuurlijke rechten van de mens. Deze toevoeging was als een matiging
bedoeld in de eed, die trouw beloofde, niet alleen aan de Tsj echoslowaakse republiek, maar in het bijzonder ook aan de volksdemocrati
sche instellingen. De brief van 17 Nov. eindigt aldus: „Wanneer gij zo
dikwijls de gelovigen moed hebt ingesproken tot het brengen , van
offers voor het heilig geloof, weet dan, dat nu voor u zelf het uur is
gekomen, om offers te brengen .... Het lijden voor Christus, hoogste
glorie hier op aarde, is steeds het zaad van het geloof, en een leven
verkort door standvastig verdragen leed is hoger in waarde en geeft
meer aan de zielen, dan een lang leven en gemakkelijke arbeid waarin
het werk van Christus zou worden verwoest en het geloof bezoedeld
door ketterij ...."
De uitvoering van de wetten was een langzame kruisiging van jezus
in de Kerk van Tsjechoslowakije. Men eiste de eed van de priesters
zonder toevoeging van enige voorwaarde. De clerus heeft geantwoord
in overgrote meerderheid: „Neen!" en hield zich aan de voorwaardelijke formulering niettegenstaande verleiding, bedreiging en heftige
disputen.
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praten, hun karakter te bestuderen, en hen volgens de aard van hun
karakter te verleiden. 150 van zulke agenten hadden een speciale
cursus en opleiding ontvangen te Jachymov, en 25 van hen waren
overgebracht naar de Russische zone in een kamp, dat de sovjet bestemd heeft om aan zulk een vorming de finishing touch te geven. Men
heeft lijsten opgesteld met vragen betreffende het karakter van de
priesters, en de agenten moeten al die vragen afzonderlijk beantwoorden. Die vragen hebben betrekking op het persoonlijk leven van de
priester, op zijn hartstochten, zijn hoedanigheden, zijn houding tegenover de bisschoppen waarmee hij spreekt, zijn apostolische werkzaamheid, zijn politieke houding voor en na de staatsgreep van 1948. In de
laatste tijd is er zo een vragenlijst verschenen met 37 vragen. Alles
dient om de geestelijke te leren kennen, zijn zwakheden, hartstochten
en verlangens, om hem aldus te kunnen vangen en los te maken van de
bisschoppen. Uit deze vragen blijkt, dat men er zeer veel belang aan
hecht, wanneer de priester een weinig in onmin leeft met zijn bisschop,
of wanneer hij toegeeft aan menselijke zwakheden als ijdele glorie,
eerzucht, verlangen naar geld, naar een gemakkelijk leven, etc.
In December 1949 werd er een boek gedrukt met de titel: „De
samenzwering tegen de republiek". Men lanceerde daarin de beschuldiging, dat de bisschoppen en het Vaticaan tegen het Tsjechoslowaak
se volk waren, en dat velen van hen het nazisme begunstigden. Het
volk en de priesters moesten nl. hun vertrouwen verliezen in het Vaticaan en in het Episcopaat. Maar ook deze list haalde niets uit; iedereen
wist, dat twee bisschoppen in de concentratiekampen gezeten hadden
en een honderdtal priesters met hen. Maar het boek was ook bedoeld
als inleiding tot een groot proces. Einde Maart van dit jaar werden
voor het tribunaal van Praag een tiental van de meest bekende en
geachte priester-religieuzen gedagvaard. Twee abten, één provinciaal
en de overigen geestelijke leiders van de clerus en van het katholieke
leven. Tien dagen schreeuwden pers en radio over spionnage en hoogverraad. Niemand die er enig geloof aan hechtte. Toen de laatste fase
van het proces juist in de Goede Week viel, begreep het volk en zag
het daarin een teken, dat deze tien aan dezelfde misdaden schuldig
waren als Jezus Christus! Het eindvonnis klonk door de radio als een
martyrologium: „Hij heeft gesproken tegen het democratisch volksbestuur, de priesters aangespoord aan de zijde te staan van de Paus en
van de Hiërarchie, de priesters bemoedigd, hij heeft het excommunicatiedecreet over het communisme voorgelezen, was tegen de collectivering, verzette zich tegen de enige jeugdorganisatie, verspreidde de
valse leer van de pauselijke encyclieken" etc. De radio verkondigde
30
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ook nog, dat verscheidenen van de beschuldigden hun werkelijke
schuld aan spionnage en hoogverraad bekenden. Zij werden veroordeeld tot dwangarbeid, variërend tussen 25 en 9 jaar.
De bedoeling van het proces was deze: de geestelijkheid innerlijk
verzwakken; de veroordeelden waren juist hun geestelijke en intellectuele voormannen. Daarna wilde men een algemeen offensief voorbereiden tegen alle kloosters in de republiek. Dit offensief is begonnen
in de nacht van 13 op 14 April. De meerderheid van de religieuzen
werd die nacht overgebracht naar concentratiekampen. Honderden
kloosters zijn sindsdien ontvolkt. Het volk weent in de lege kerken. Om
het er uit weg te jagen, werden in sommige meer bekende kerken
missen gelezen door geëxcommuniceerde priesters, zo b.v. te Praag in
de kerk van de Jesuïeten en van de Premostratensen, en in het zeer
beroemde Maria-heiligdom van Svaty Hostyn. Intussen ontvangen de
religieuzen in de concentratiekampen cursussen voor heropvoeding. Zij
die blijk geven van een „progressieve" geest, zullen naar de parochies
gezonden worden, de anderen naar mijnen of andere werkgelegenheden. Zo is het plan. Na de verwijdering van zoveel religieuzen uit de
steden, heerst er een verschrikkelijk tekort aan biechtvaders. Alles
dient één doel: de invloed van de Kerk te verzwakken, vooral in dit
heilig jaar. Veel bronnen van geestelijke vernieuwing, die vooral in dit
heilig jaar zo vruchtbaar werkten, zijn verdwenen.
Het proces van Praag heeft nog iets anders aan het licht gebracht.
Gedurende het proces zei Dr Hobza, professor aan de universiteit van
Praag, dat het kerkelijk recht niet erkend werd in de progressieve
landen, dat het geen internationaal erkend recht was: „Het wetsleven
in een staat is niet verdeeld in een sfeer van staats- en van canoniek
recht, maar is uitsluitend geleid door het recht van de staat". „Een
kerkelijk bedienaar in Tsjechoslowakije, die aan het canonieke recht de
voorrang verleent boven de wetten van de staat, wordt een verrader".
De veroordeelde religieuzen waren verraders, omdat zij gehoorzaam
waren aan het kerkelijke recht, aan de Kerk, en de Paus. Zo alle
vervolgden sindsdien.
Tien dagen voor het proces was de laatste vertegenwoordiger van
de H. Stoel uit Praag weggejaagd. In het uitwijzingsbevel werd gezegd, dat hij zich mengde in de inwendige zaken van de republiek, en
dat hij de rust in het land verstoord had, door een mirakel te organiseren te Cihost.
Pastoor Toufar hield een preek op de 12e December 1949 in een
klein dorpje van West-Bohemen. Toen hij de woorden van de H.
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Schrift aanhaalde: „In uw midden staat Hij, dien gij niet kent", wees
hij naar het tabernakel. De gelovigen die op dat moment naar het
tabernakel keken, zagen hoe het kruisbeeld daarboven zich eerst naar
rechts boog ( ongeveer een hoek van 45 graden) , vervolgens naar links,
twee keer, en daarna zich boog en wendde naar de preekstoel. De
pastoor zelf zag het niet gebeuren, maar 19 personen hebben de volgende dag het gebeurde in een protocol getekend en voor de politie
bevestigd, die zich onmiddellijk voor het geval interesseerde. Het feit
werd gezien vanuit alle delen van de kerk, door verschillende mensen,
mannen, vrouwen, studenten, en zelfs door een die practisch atheïst
was. Er volgden bekeringen, biechten, veel H. Communies en bedevaarten. De politie dorst niet aan het kruis te raken, een atmosfeer van
„God is met ons" verspreidde zich onder het volk. De regering voelde
haar zwakte .... zij ging over tot geweld: de pastoor werd gearresteerd, men dwong hem te „bekennen", dat hij een truc in elkaar had
gezet met bindgaren, touw, spiraalveren en elastiekjes. Ook andere
priesters werden gearresteerd en allen, die het wonder gezien hadden.
Men maakte een film, die het gebeurde uitlegde met touwen, spiralen,
elastiek etc. De pastoor werd uit zijn gevangenis gehaald en op de
preekstoel geplaatst moest hij aan de touwtjes trekken .... Kranten,
radio en film schreeuwden: Dat is nu het wonder van Cihost.
De Kerk heeft over het gebeurde geen uitspraak gedaan. De bisschoppen blijven absoluut gereserveerd. Welke uitleg men aan het
geval moet geven, is nog onbekend. Maar dit is zeker: de uitleg van de
communisten is belachelijk, terwijl de pastoor zelf een reëel, oprecht en
hooggeacht persoon is.
Wat zal het lot zijn van de Kerk in Tsjechoslowakije? Veel hangt
ook van ons af. Misschien is de vervolging tot zulke verschrikkelijke
afmetingen uitgegroeid, omdat wij onze broeders in Christus te veel
vergeten zijn. Het is niet genoeg, dat de een of ander bidt. In onze tijd
schijnt de gedachte van het Mystieke Lichaam van Christus zo ontwikkeld, dat hieraan een gemeenschappelijke actie van gebed en offer
moet beantwoorden voor de landen waar kerkvervolging woedt. Mogen
deze bladzijden een opwekking zijn voor het besef van die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, een opwekking ook tot gebed en
offer voor de Kerk in Tsjechoslowakije, waar de doodstrijd van Christus wordt voortgezet.

Wilsvrijheid en genade
door DICK OUWENDIJK

E

EN priester, met wie ik eens een gesprek had over de katholiek
georiënteerde romankunst, drukte zich ten aanzien van deze kunst
in het huidige tijdsgewricht — als volgt uit: een hoop prut in een
scheut helder water (welk water dan de genade was) , of: een mesthoop, waarop armtierig een lelie bloeit — welke lelie dan eveneens een
toegift der genade zou zijn.
Op het eerste gezicht lijkt een dergelijke opmerking schrander en ad
rem. Want welk een aandacht, ook in de katholiek georiënteerde
roman, voor het kwaad. Zelfs de helderheid van het toegevoegde water
der genade schijnt steeds erger te vertroebelen, en in een boek als The
power and the glory is de lelie op de mesthoop al vervangen door een
bloedplas op een zanderige bodem. En velen vragen zich in verbijstering af: was dit nu het bloed van een heilige of van een mislukte
zwakkeling?
Om dat te begrijpen moeten we eerst trachten ons een denkbeeld te
vormen van de toestand, de houding van de mens in dit tijdsgewricht 1 ) .
Ik geloof, dat we deze mens van het moderne tijdsgewricht op voortreffelijke wijze kunnen benaderen via een zekere analogie met een
korte vertelling van de in de mode gekomen schrijver Kafka. Zijn
vertelling over de mol, die zich met zijn opgespaarde schatten in zijn
hol heeft ingegraven als in een vesting. Alle toegangswegen worden
beveiligd, de mol wil vrij zijn van alles, mééster in zijn domein, volstrekt heer en onafhankelijk.
In laatste instantie is de mol natuurlijk volstrekt on-vrij; zijn vrijheid
is een algehele gebondenheid aan het hol, waarin hij zich heeft teruggetrokken om in een verbeeld meesterschap zijn schatten op te teren.
1 ) Sprekende over de mens in een bepaald tijdsgewricht doen we, in laatste
instantie, niets anders dan een mensverbeelding oproepen, samengesteld uit de
essentie van leidende geestesstromingen, leidende politieke, sociale, economische en
ethische stromingen, uit de onderlinge gevechten enz. Men mag hiertegenover nooit
zeggen: er zullen er toch tallozen zijn geweest, die niet waren zoals de mensverbeelding ze tekent. Inderdaad! Het is zelfs waarschijnlijk, dat geen mens uit een bepaald
tijdperk zal beantwoorden, trek voor trek, aan de verbeelding welke van hem gegeven
wordt. Dat neemt evenwel niet weg, dat die verbeelding, als verbeelding van het
geheel of van de tendenties van het geheel juist kan zijn. Er is waarschijnlijk geen
middeleeuwer of renaissance-mens geweest, die beantwoordde aan onze verbeelding
van de „middeleeuwer" of de „renaissance-mens"; toch kunnen we een zeer redelijke
mate van geloof schenken aan die verbeelding.
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Het einde is noodzakelijk, dat de mol omkomt in de vrijheidskerker,
welke hij voor zichzelf heeft ontworpen.
Als de mol van de vertelling groef de mens zich een hol in de
ingewanden van het diesseits, zich daarin legerende met alle schatten,
welke zijn vrijheidswaan voor hem verzamelde. Door zich welbewust af
te sluiten van het jenseits meende die menselijke mol, dat zijn vrijheid
en meesterschap voorgoed gevestigd waren. En op tragische wijze
heeft hij zich daarin vergist.
Op de eerste plaats vergat hij, dat de schatten, waarmede hij zich in
zijn vrijheidskerker terug trok, ontroofd waren aan een wereld die door
het jenseits werd overstraald. Ondergebracht in de keldergewelven
teerden die schatten snel weg door innerlijke ontbinding, omdat hun de
mogelijkheid der levensvatbaarheid was ontnomen; redelijk denken
werd vertwijfeling, menselijke waardigheid werd overheersing door
enkelen, sociale ethiek werd sociale hebzucht en heerzucht. Het voedsel, dat de mol aan zijn schatten onttrok, werd een gedenatureerd
voedsel, dat zijn inwendig, gevoeligst organisme aantastte. Van een
zelfbewust, vrijheid-minnend souverein wezen werd hij een arglistig,
vechtlustig en beangst dier. De beslotenheid van het eigen Ik, waarin
hij legerde als een meester, werd de benauwende omknelling van een
ontwortelde.
Gedreven door honger, door een inwendig ziek gevoel, door onzekerheid, doch niet minder ook door het verlangen om elders opnieuw te
kunnen legeren, binnen een beveiliging van het eigen meesterschap, is
de mol weer gaan dwalen door de gangen, welke hem vanuit een
wereld, nog omringd door het jenseits, in de afgrond van het diesseits
hebben gevoerd.
Hij is bang om naar het jenseits door te stoten, hij haat het, omdat
zijn sombere onvrijheid hem heeft geleerd, dat hij er niet buiten kan.
Maar deze menselijke mol ,met de wanhoop en de verbittering in het
hart dwalend door het desolate rijk van de gangen welke hij groef,
werd ---- zoals reeds is gezegd — een uitermate gevaarlijk en vechtlustig wezen. Met angst hoort hij hoe de gangen achter hem weer dicht
vallen, hoe hij uit zijn rijk gedreven wordt, en wat hem daarom in de
weg komt vernielt hij.
Van deze tragische en bittere odyssee vinden we in de moderne
romanliteratuur de beschrijving, ook in de katholiek georiënteerde.
Wie mocht menen, dat ik hiermede eigenlijk een te somber gekleurde
schets dezer literatuur heb opgehangen, hale zich slechts de werken
voor de geest van een Huxley, een Hemmingway, een Lewis, een
Waugh, een Greene, of in Frankrijk een Gide, een Julien Green, een
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Rops, een Bernanos, een Camus, een Simone de Beauvoir, en in het
Nederlandsche taalgebied een Walschap, een Teirlinck, een Louis Paul
Been, een Vestdijk, een Blaman.
Trouwens, hoe somber deze dooltocht van de mol door de diepten
van het diesseits ook moge zijn, zij is toch bemoedigender dan zijn
quasi zelfbewuste legering in de diepte. Tenslotte is dat dwalen niets
anders dan het wederom gehoor geven aan de onrust van het hart,
waarvan Augustinus reeds zei, dat zij slechts in God gestild zal
worden.
Sommigen verwachten nu eigenlijk van de katholieke romancier, dat
hij als een fret de gangen van de mol zal binnen dringen om hem van
kant te maken, of dat hij eenvoudig het gewroet van de mol zal
negeren. We kunnen het ook anders zeggen: deze groep, die inderdaad
in aantal een belangrijke groep is, verlangt van de katholieke romancier
dat hij de zondaars stevig bij de keel zal grijpen en koste wat het kost
de deugd in hen zal doen zegevieren, ofwel dat hij enkel en alleen de
menselijke goedheid zal beschrijven. „Want wat hebben we aan al die
slechtheid en aan al die narigheid, er is in de wereld al verdriet en
slechtheid genoeg".
Het eerste bezwaar, dat ik daartegen heb is, dat men zich op die
wijze als het ware distancieert van een rest en minstens laadt men
hierdoor de schijn op zich van zelfgenoegzaamheid. We mogen dit
argument evenwel niet te zwaar laten wegen, omdat het hoofdzakelijk
steunt op affect en de bewijskracht van het affect is niet groter dan
zijn subjectieve waarde.
Er is echter een ander bezwaar. De opvatting omtrent het zich
afzijdig houden komt grotendeels voort uit de mening, dat een romanschrijver dient te schrijven voor eigen kring. Schrijft men echter voor
eigen kring dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat men niet verder
komt dan een weergave van het orthodoxe, brave leven binnen de
kring. Dit geldt niet slechts voor het christelijke geschrift doch evenzeer voor het geschrift binnen anders georiënteerde kringen. Denken
we slechts aan de eisen, welke de Nazi-regering indertijd stelde aan
de Duitse schrijvers en aan de eisen, welke de Sovjet-regering stelt aan
de communistische auteurs.
Wij kunnen ons echter voorstellen, dat schrijvers zich daartoe voelen
aangetrokken en het zou kortzichtig zijn hen daarom te veroordelen,
want geboeid door de gedachten en levenswijze van de gelijkgezinde
groep stellen zij zich tevreden met de uitbeelding van die gedachten en
levenswijze. Zij voelen geen behoefte tot verklaren of tot het door-
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meten van het waarheidsgehalte in die gedachten en levenswijze tot op
de bodem.
Anderen gevoelen die behoefte wél, niet het minst omdat zij weten,
dat ergens in de diepte al was het helemaal pas op de bodem de
gemeenschap van de eigen groepsgedachten en -levenswijze met de
anderen zo niet geknoopt dan toch vastgesteld kan worden.
Men verklare daarom noch het een noch het ander als alléén ter
zake. Het verschil is er, omdat er verschil is in aanleg, ook omdat er
verschil is van inzicht in de noden van het ogenblik; dit verklaart dat
er verschillende wegen worden gekozen onder de drang van een en
hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
Men moet daarom ook goed begrijpen, dat de grote belangstelling
der moderne romanschrijvers voor le problème du mal wordt ingegeven
door verantwoordelijkheidsgevoel. Staande in een wereld, waarin de
kwaadwilligheid zich, gemeten naar de verschijnselen, als het ware
zienderogen uitbreidt, ervaart de romanschrijver in zich de noodzaak
de wortels dezer kwaadwilligheid bloot te leggen, hetgeen voor de
katholieke romancier wil zeggen, dat hij probeert in de handelingen
het wilsbesluit bloot te leggen, waardoor de mens zich afkeert van God
of naar Hem toewendt, en dit niet alleen: ook dat wilsbesluit te doortrekken met de smart en de vreugde, welke het in die mens brengt.
Een zeer simpele opvatting was, dat dit weinig moeite kost. Zij
besliste zonder meer: de zonde wekt droefheid en de deugd wekt
vreugde. Jawel. Maar het is even waar, wanneer we de zaken omdraaien: de deugd wekt droefheid en de zonde vreugde. Het gaat er
precies om onder het licht waarvan we de zaken beschouwen. Willen
we weten wat de juiste waarde is van ons handelen, dan moeten we
trachten door te dringen in het waarom van het lijden en de vreugde
in de daad, die we algemeen als kwade of goede handeling erkennen.
Om die reden is de moeite, welke we ons geven om te komen tot een
juiste waardeschatting of een oplossing van le problème du mal, in
laatste instantie, evenzeer een inspanning om te komen tot een juiste
waardeschatting of een oplossing van le problème du bien 2 ) .
Overzien we nu de ontwikkeling van de katholiek georiënteerde
roman, dan geloof ik te kunnen zeggen, dat deze zich ontwikkelt uit de
tegenstelling: goed en kwaad, naar de probleemstelling: wilsvrijheid en
genade.
Het is niet te ontkennen, dat het werken in de tegenstelling: goed en
kwaad, het heldere beginsel der wilsvrijheid verdoezelt tot een myste2

) Bij goed en kwaad denken we hier aan het zedelijk goed en kwaad.
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rie, een mysterie van gerechtigheid en ongerechtigheid, het mysterie
van een bedorven natuur. Het is een uiting van de eeuwig terugkerende
voorstelling der twee elkander beoorlogende wezens: goede God en
kwade God, wat christelijk werd getransformeerd in een strijd van
Christus en de Duivel om de menselijke ziel en zelfs, in bepaalde
protestantse zin gesproken, in een strijd van Christus met God om de
verworpen menselijke ziel. Het is merkwaardig, dat deze manicheïstische inslag via Luther, Calvijn, Pascal en het Jansenisme het sterkst is
blijven voortleven in de Westerse literatuur.
In de Russische letterkunde bijvoorbeeld is veel meer aan de orde de
probleemstelling: wilsvrijheid en genade. Men denke slechts aan de
meest bekende figuren uit Dostojewsky's romans, zoals Raskolnikow,
de starets Zosima, de gebroeders Karamazow, vorst Myschkin, aan de
prachtige vrouwengestalten in de Russische literatuur, waarin zo
indrukwekkend de strijd geschilderd wordt tussen de hartsneigingen
enerzijds en de wetenschap omtrent het goede en kwade anderzijds,
terwijl Christus genadebron van deze wetenschap blijft. Het is ook
opvallend, dat de opstanding uit het kwade in de Russische literatuur
meer volgt dan de ondergang daarin (ik laat hier de Sovjet-literatuur
buiten beschouwing, hoewel ook deze in dat opzicht interessante perspectieven biedt) .
Dit is anders in de Westerse literatuur en naar mijn mening moet
men de oorzaak hiervan zoeken in het feit, dat de Westerse literatuur
te lang gevangen is gebleven in de tegenstelling: goed en kwaad, met
een voorkeur voor het kwaad als mysterie ( der ongerechtigheid) ; zij
staat nog slechts aan het begin van een ontwikkeling naar de verwevenheid van wilsvrijheid en genade.
Een roman als Sous le soleil de Satan van Bernanos, geschreven in
1926, staat nog geheel in het teken van de tegenstelling: goed en
kwaad, van de strijd tussen God en Satan-kwade God om de mense
lij ke ziel, waarbij deze ziel, of het nu de ziel is van een Mouchette dan
wel de ziel van een abbé Donissan, ongeveer niets heeft in te brengen.
Men vraagt zich af hoe Mouchette zich zou kunnen verweren tegen de
duivel, die bezit van haar nam. Trouwens, Bernanos voelde dit zelf
wel aan; op het ogenblik, dat zij totaal gehoor geeft aan het drijven
van de bekoorder, die haar bezit, zegt hij: cela ( ) monta moins de
son esprit que de sa pauvre chair souillée .... Maar la chair souillée
betekent tenslotte een „bedorven ziel", een aan het (de) kwade prijs
gegeven ziel. Verderop zegt Bernanos dan ook, sprekende over cette
mystique ingénue ( ) du neant: sa vie est un secret entre elle et son
maître. Men ziet hier onmiddellijk: algehele toegekeerdheid tot het
,
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Onder invloed daarvan verwijderde de katholiek georiënteerde
romanliteratuur zich van de voormalige tegenstelling tussen het menselijke doen en de genade, verwijderde zij zich van de onlogische
tegenstelling tussen wil en genade.
De mens bezit, krachtens de genade, de inwendige kennis van God
als hoogste goed en daarbij een vrijheidsstreven, dat geheel natuurlijk
het Ik als hoogste goed wenst te aanvaarden. Daarom ontwikkelde de
moderne katholiek georiënteerde romankunst een verbondenheid van
wilsvrijheid en genade in deze zin: naarmate de een tot de ander komt,
komt de ander tot de een, en naarmate de een zich van de ander verwijdert, verwijdert zich ook de ander weer van de een. Toegeven van
de menselijke wil aan de genade, wekt versterking van de genade, en
versterking van de genade, brengt weer groter drang van de wil om
aan haar toe te geven. En andersom: afwending van de wil betekent
terugtrekking van de genade en deze terugtrekking verzwakt weer de
onderlinge aantrekkingskrach tussen beide. Hoezeer God in dit opzicht
de vrijheid van de mens (en van Hemzelf) eerbiedigt, blijkt uit de
bekende passage in een van Paulus' brieven, waarin Paulus zegt God
gevraagd te hebben, dat Hij hem zou ontslaan van een bepaalde prikkel
in het vlees; en God antwoordde, dat Zijn genade genoeg was. Tegen
de vrees van een mens in, die hier voor een deel van zijn vrijheid
wenste ontslagen te worden, handhaafde God die vrijheid, met als
belofte de ondersteunende kracht van Zijn genade.
Natuurlijk blijft God vrij in het schenken van bijzondere genaden,
maar het is uiteraard niet de taak van de romanschrijver om daarmee
te werken. Het is hem zelfs eenvoudig onmogelijk daarmee te werken,
omdat Gods wegen voor een mens altijd raadselachtig blijven en Godde-vader spelen is voor een mens een trieste comedie. De romanschrijver kan alleen maar werken met het beginsel, dat God slechts genade
geeft waar de wil bereid is en daarom staat de moderne katholieke
romankunst volstrekt afwijzend tegenover de willekeurige eis van
„louteringen", die een zogenaamde doorbraak, een zogenaamde zegepraal der genade mee brengen. Evenzeer uit eerbied voor het goddelijke scheppingsplan als voor de gave der menselijke vrijheid zal hij de
werking der genade slechts zo voorstellen, dat men niet meer ziet dan
een door de vrije wil gestuwde, langzame transformatie van het ogenschijnlijk natuurlijke naar het apert bovennatuurlijke, in het goede
zowel als in het kwade.
Bovenstaande schets is natuurlijk een poging om de zaken te verabsoluteren. Dat is wat „op 's herten grondt legt", hiérin spreekt zuiver
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wat Ruusbroec noemt: de gevoeligheid van de ziel, de inwendige
kennis, de „nous". Dit is het gebied van wat Jung noemt: het zelf. In
deze gevoeligheid van de ziel, in deze inwendige kennis, in dit zelf
schuilen de geestelijke en zedelijke verantwoordelijkheid van het menselijke schepsel.
Om die verantwoordelijke kern heen heeft zich echter een hele korst
gevormd van wat ik zou willen noemen: de natuurlijke psyche. Naar
mijn smaak heeft Jung deze korst op de meest bevredigende wijze
ontleed. Onmiddellijk om de kern wikkelt zich de individualiteit,
datgene wat de een van de ander onderscheidt, dat wat ongedeeld
eigen bezit is. Daaromheen wikkelt zich weer de collectiviteit, datgene
wat zich gevormd heeft door middel van overgeërfde eigenschappen,
overgeërfde overtuigingen, milieu-gewoonten, familie-omstandigheden
enz. En als uiterste laag krijgen we het vernis van de; persona, het
masker, datgene wat de mens voor het gezicht van de rest, van de
anderen ten toon draagt. Deze persona is: de ambtenaar, de deftige
man, de geleerde, de industriëel, de kunstenaar, de arbeider, maar ook
vaak de onverschillige, de bescheidene, de durfal, de lafaard.
Dit is natuurlijk Jungs beschrijving zeer vereenvoudigd weergegeven,
maar men zal toch de bedoeling begrijpen, namelijk dat, wil men tot de
kern van het zieleleven doordringen, er een lange en moeilijke weg
moet worden afgelegd, waarbij het gevaar niet denkbeeldig is, dat men
in een bepaalde laag blijft steken, denkende de kern van de zaak gevonden te hebben. Bovendien, het zijn geen lagen die onafhankelijk
van elkander op elkaar liggen, dus zonder verbinding met elkander te
hebben, zij zijn integendeel met ontelbare vezels onderling verbonden. In de kern, de verantwoordelijke kern van de ziel, vloeit de
activiteit van de persona, zoals ook in de activiteit van individu, collectieve ziel en persona de activiteit vloeit der inwendige kennis, van de
nous.
Het spreekt haast vanzelf, dat een romankunst die een dergelijke
kennis in zich besloten houdt en met overtuiging in belevenissen concretiseert, vaak schokkend, en meestentijds --• mits ook de wetten van
een goede schrijfkunst geëerbiedigd worden belangrijk zal zijn.
Een voorbeeld hiervan vinden we in het bekende The power and the
glory van Greene.
Bepalen we onze aandacht hoofdzakelijk op de figuur van de priester, dan zien we hoe Greene op waarlijk meesterlijke wijze voortschrijdt in het begrijpen van de bijzondere structuur van dat mensenleven. Deze priester teerde aanvankelijk vrij behagelijk op het sociale
aanzien, dat hij bezat. Hij liet zich de prettige en goede dingen van het

WILSVRIJHEID EN GENADE

477

leven met een bepaalde beminnelijkheid aanleunen en voelde zich in
zijn rol op zijn plaats. Enerzijds werd deze welbehaaglijkheid versterkt
door zekere sentimenten, welke hij uit opvoeding en omstandigheden
had mee gekregen (zijn burgerlijke afkomst b.v. vond haar bevestiging
en voortzetting in het aanzien van zijn ambt) , anderzijds steeg toch
echter uit de diepere regionen van de zielsgevoeligheid de onrust. Dit
legde die noodlottige druk op zijn wilsleven en hij liet zich drijven.
Zodra het leven, i.c. de anti-godsdienstige wetgeving van het land hem
de steun ontneemt voor het behagelijke bestaan, komt geleidelijk aan
het ware Ik bloot van deze mens, een Ik dat gekenmerkt wordt door
een diepe nederigheid en door eenzaamheid. De omstandigheden weer
van leven en collectiviteit drijven die nederige eenzame tot daden, wier
verwerpelijkheid hij, krachtens zijn inwendig verantwoordelijkheidsgevoel, zijn inwendige kennis, ter dege beseft.
En dat schept in hem het verschrikkelijk tragische. De rol, welke hij
in het leven speelde, wordt volkomen uitgewist door de minachting, die
hij in burgerlijk opzicht, dus binnen de gezichtskring der personae,
verdient. Maar met kracht dringt het God-beamende, zedelijke verantwoordelijkheidsgevoel naar buiten in de tranen welke hij stort bij de
zeer simpele en berouwvolle bekentenis: dat het weinig moeite zou
hebben gekost om een heilige te zijn. En deze bekentenis werd met
lichamelijke pijn en het zeer kostbare vocht, dat het menselijk bloed is,
bezegeld.
Welk een .afstand tussen het einde van dit priesterleven en het einde
van het priesterleven in Sous le soleil de satan. Het is in beide gevallen
een einde in pijn, vernedering en onooglijkheid; maar de onooglijkheid
is in het ene geval doorstraald door het vrije, menselijke schuldbesef,
waarbij de beweging van de wil, tot in het eindeloze toe, de beweging
der genade oproept; maar goed gezien heeft Greene bijtijds zijn boek
afgebroken en laat hij het geheim der genade een geheim.
In het andere geval is de onooglijkheid getekend door een somber,
bedorven lijden in de genade, geen lijden onder de kracht van de
verantwoordelijke gevoeligheid van de ziel, maar lijden onder de greep
van de duivel. Hetgeen een miskenning is zowel van de menselijke
vrijheid als van de menselijke waardigheid.
Het is een heugelijk feit, dat de katholiek georiënteerde romankunst
in haar ontwikkeling deze stap heeft durven zetten. Het zou naar mijn
overtuiging een zeer betreurenswaardige stap terug zijn, wanneer zij
onder de druk van het geroep om „de zegepraal van de genade in de
roman" de wilsvrijheid aan de genade zou ten offer brengen.

Pierre Lecomte du Nouy
door J. GONNISSEN S.J.

bedoeling van deze bijdrage is, in de ontwikkelingsgang van de
D
hedendaagse wetenschappelijke mentaliteit, even te blijven
staan bij een van haar specifieke mutatieverschijnselen: een synthese
E

stil-

zoals die van P. Lecomte du Nouy. Het is een hypothese die ons verrast door de durf van haar structuur, die in haar algemene opzet zeker
beantwoordt aan een wezenlijke behoefte van onze tijd: een verzoening
tot stand te brengen tussen onze morele, godsdienstige waarden en de
gegevens van de wetenschap, voor zover dit mogelijk en nodig is. We
zullen dan tenslotte niet nalaten in Lecomte du Nouy een van die
„weldenkende moderne ketters" te begroeten zoals Chesterton die
mannen noemde wier theorie nogal samenhangend schijnt, in werkelijkheid echter een beetje minder solied is, en wier voornaamste verdienste ligt in hun oprechte bedoeling. Zeker moeten de geestelijke
waarden bevrijd worden uit de enge cel waarin het determinisme hen
heeft willen gevangen houden. Iedereen is het eens met Jacques d'Arnoux wanneer hij over de menselijke waardigheid zegt: „Zij is de
martelares van de moderne tijden, maar hoe heeft ze zich niet gewroken! Beschouw deze arme aarde". Toch moet zowel de wetenschapsman als de metaphysicus op zijn hoede zijn dat dit in ere herstellen van
de menselijke waarden niet gebeurt door een compromis, ten koste van
eigen methode en zuiverheid van structuur.
De vader van het positivisme, Auguste Comte (1798 - 1857) onderscheidt in zijn Cours de philosophie positive drie tijdperken die het
menselijk kenstreven heeft doorgemaakt. Een eerste, primitief stadium,
is het theologische: de mens schrijft alles wat hij waarneemt toe aan
bovenaardse wezens. Het tweede tijdperk is het metaphysische, waar
de mens de regelmaat in het natuurgebeuren wil verklaren door onwaarneembare oorzaken uitgedrukt in vage, abstracte begrippen.
In het derde, het moderne tijdperk, houdt de mens zich enkel aan
wat de ervaring, in empirische zin, hem leert en tracht de wetmatigheid
die daarin optreedt te beschrijven. De mens heeft nu eens en voorgoed
begrepen dat alle speculaties die verder gaan dan de ervaring toch op
niets uitlopen. Zou Comte heden nog eens op aarde komen kijken dan
zou hij met zijn 20-eeuwse volgelingen kunnen treuren over het feit dat
de menselijke kennisdrang vanaf de jaren 1900 beslist een vierde sta-
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zend jaar lang bekijken met een microscoop en zult er geen spoor
vinden van uw verstand".
Het triomf lied van de positivistische zanger Swinburne „Glorie aan
de mens in den hoge, want de mens is de meester van alle dingen",
wordt allengs met hoe langer hoe minder overtuiging gezongen. Paul
Claudel heeft deze kentering in de wetenschappelijke mode prachtig
weergegeven in zijn bekende Parabole d'Animus et d'Anima: „De ziel
zwijgt, zodra het verstand haar bekijkt". Maar in de koude nacht van
het louter mechanistische denken zingt Anima haar schoonmenselijke
zang want: „juist door het misbruik van het verstand, komt de ziel in
opstand".
Intussen wordt de pretentie van de scientistische wetenschap ook
van binnen uit aangetast. Reeds was de philosoof die in elke mens, ook
in de meest verstokte scientist nog schuilt langzamerhand ongerust
geworden. Toen kwam rond 1900 de relativiteitstheorie van Einstein
het Newtoniaans wereldbeeld op zijn kop zetten. Uit de quantenleer
van Max Planck leidde Heisenberg zijn „Umbestimmtheitsrelationen"
af, die definitief een grens stelden aan de bepalingen van de wetenschappelijke nauwkeurigheid. De 19e eeuw had een enorme hoeveelheid kennis opgestapeld maar met een minimale inhoud. Het eigenlijke
object, de mens zelf, was nog een even groot mysterie als te voren.
Door de ontwikkeling ook van de wetenschap werd de physicus gedwongen na te denken over begrippen als tijd, ruimte, determinisme,
causaliteit; begrippen die hij door eigen methode zo maar niet zonder
meer in hun volledige realiteit kon achterhalen. De physicus moest toegeven dat er voor de volledige kennis van de natuur minstens twee
wetenschappen met volstrekt eigen methode noodzakelijk zijn. Maar
indien de conclusie van de wetenschap geen wijsgerige draagwijdte
hebben en ons niets leren omtrent het wezen zelf van de stoffelijke
dingen, wat is dan rog hun waarde! Op deze vraag trachtte rond 1900
een totaal nieuwe wetenschap te antwoorden, die door haar grondleggers, H. Poincaré, P. Duhem en Ed. Le Roy, „La critique des
sciences" werd genoemd. Ze had tot taak het statuut van de positieve
wetenschappen scherp te omlijnen en de goede verstandhouding met de
philosophie te handhaven.
De wetenschappelijke mentaliteit heeft niet alleen haar eigen mode,
maar men zou tegenwoordig bijna gaan geloven dat ze ook de grote
lijnen van de politiek volgt. De communistische landen werden reeds
sinds 1908 door Lenin zelf in zijn werk Materialisme en Empiriecriticisme gewaarschuwd tegen het gevaar van die idealistische physici
die bijvoorbeeld beweerden: „Het atoom is gedematerialiseerd. De
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laat staan het verstand en de vrije wil van de mens, te verklaren met de
methoden en de wetten die zo succesvol werden toegepast op de
stoffelijke wereld. Op ons niveau van waarneming zijn de wetenschappelijke wetten essentieel statistisch en steunen op de toevallige waarschijnlijkheid van een physisch proces temidden van een enorme hoeveelheid van opeenvolgende phenomenen. Aan de basis van de wetenschappelijke wetmatigheid ligt dan ook de waarschijnlijkheid. Door
toepassing van de waarschijnlijkheidsrekening op het leven nu meent
Lecomte du Noiiy te kunnen bewijzen dat de kans geen verklaring kan
geven voor het ontstaan van het leven. De auteur stelt ons dan voor
een dilemma: ofwel blijven wij vertrouwen stellen in de huidige methode van de wetenschap en dan moeten wij toegeven dat zekere fundamentele phenomenen, zoals het leven, ontsnappen aan een wetenschappelijke verklaring, ofwel „gaan wij twijfelen aan de algemene
geldigheid van onze wetenschap en aan de mogelijkheid alle natuurlijke
verschijnselen te verklaren volgens de kansrekening alleen en zo komen
wij neer op een wonder of op een bovenwetenschappelijk ingrijpen ..."
(o. c. p. 50) .
Evenmin als ze het ontstaan van het leven kunnen verklaren komen
de wetenschappelijke wetten overeen met de evolutie die wij in het
leven waarnemen. Volgens de tweede wet van de thermodynamica (de
wet van Carnot-Clausius) streeft heel het universum, als een gesloten
systeem, naar een nivellering van de aanwezige energie, naar een staat
van volkomen evenwicht. De ontwikkeling van de levensstroom echter,
die de auteur in zijn geheel als een gesloten systeem meent te kunnen
beschouwen, vertoont juist een toename van dissymmetrie: van de
verschillende diersoorten tot de mens met zijn psychologische activiteiten. De evolutie van het leven is dus tegengesteld aan de ontwikkeling van de anorganische stof. Geen wetenschappelijke wetten kunnen
deze evolutie verklaren tenzij één mogelijke hypothese: het telefinalisme. Om te begrijpen wat de auteur met deze hypothese bedoelt moeten
wij eerst de algemene gang volgen van zijn theorie over de evolutie
van het leven.
Dank zij de dood, een van de grootste uitvindingen van de natuur,
wordt het mogelijk dat verouderde dierlijke organismen verdwijnen na
paarsgewijs hun eigenschappen samengebracht te hebben tot voortbrenging van een derde waarin het leven zich nu verder kan ontwikkelen. De evolutie van het dierlijk organisme is zeer vlug verlopen. Iedere
groep, orde of familie schijnt plotseling ontstaan te zijn, en wij vinden
zo goed als nooit de vormen terug die ze verbinden met de vooraf gaande tak. Deze mutaties hebben dus een andere rol te vervullen. Alles
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speelt zich af als ware er een doel te bereiken, een hoger stadium van
ontwikkeling, bestemd om nog verder te evolueren; alsof de tussenvormen haar belang verloren zodra het volgende stadium was ingezet.
Nu hebben de verschillende evolutie-theorieën het finalisme van de
evolutie foutief gelegd in een streven naar aanpassing of in de stuwkracht van de teeltkeus die beide eigen zijn aan de soorten als beperkte
takken van de evolutieve levensstroom. „Het meest verbluffend feit is
niet zozeer de ontwikkeling van een bijzonder kenmerk bij groepen die
zich hebben losgemaakt van de hoofdrichting der evolutie, als wel de
gestadige vooruitgang die men waarneemt in de voornaamste groep,
die culmineert in de mens" (p. 92) . Om de evolutie te verklaren moet
men haar beschouwen als een globaal verschijnsel, ten gevolge van de
gecombineerde werkzaamheid van elementaire mechanismen zoals
adaptatie (Lamarck) , de natuurlijke selectie (Darwin) , of de plotselinge mutaties (Naudin-de Vries) . De ware evolutie ziet men aldus
beginnen met de amorphe levende stof, met wezens als de coinocieten,
nog zonder cellenstructuur, en eindigen bij de denkende mens. De
evolutie vertegenwoordigt uitsluitend die levende wezens die deze
enkele lijn vormen, welke zich doelbewust tussen het onmetelijk aantal
levende vormen doorslingert. Wij kunnen deze evolutie dus niet begrijpen tenzij we aannemen dat ze beheerst wordt door een finaliteit,
een ver verwijderd doel. De telefinaliteit richt de evolutie in haar geheel
en heeft als een verwijderde stuwende kracht de evoluerende tak los
gemaakt van al de anderen, eerst physiologisch en morfologisch, tot
aan de verschijning van de bewust denkende mens, en vervolgens in
toenemende mate, door middel van zedelijke voorstellingen, de kloof
verwijd die de mens scheidt van de dieren.
De studie van het leven en de evolutie noodzaakt ons dus te erkennen dat de werking van een vreemde oorzaak, een anti-kans zoals
Eddington die noemt, logisch vereist wordt. „Wij zien daarom geen
reden", zegt de auteur, „om aan deze oorzaak, die telkens onze intellectuele liefhebberijen komt storen, niet de naam te geven die de
mensen sinds onheuglijke tijden gaven aan alle oorzaken die hun begrip
te boven gingen; oorzaken welke vereist, maar niet verklaard worden
door ons verstand". Met andere woorden: God (p. 209) .
Met de verschijning van de mens echter is de evolutie niet ten einde;
er is integendeel een nieuwe discontinuiteit ontstaan in de natuur.
Lecomte du Noiiy meent als wetenschapsman te kunnen waarnemen
dat de dieren slaven zijn van hun physiologische functies, maar dat de
mens vrij is en kan kiezen, het vermogen heeft om abstracte en morele
ideeën te vormen. Deze zijn juist de nieuwe verworvenheid van de
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waarom er een scheur loopt door deze fraai geconstrueerde synthese.
Wil een hypothese wetenschappelijk genoemd worden, dan is het
niet voldoende dat ze betrekking heeft op phenomenale gegevens in
zover deze empirisch waargenomen worden. Het is bovendien vereist
dat de constitutieve methode van de wetenschap en haar mathematische
uitbouw de ruggegraat vormen van de bedoelde synthese.
Het uitgangspunt van Lecomte du Nouy, de beschouwing van de
evolutiephenomenen als een feitelijk gebeuren in het universum, is
wetenschappelijk genoeg. Maar langzamerhand wordt het wetenschappelijk systeem van binnenuit omgebogen en worden de phenomenen
geplaatst in een philosophisch perspectief. Na een enigszins aanvechtbare toepassing van de kansrekening op het ontstaan van het leven
voert de auteur de idee van God in, als een logisch vereiste om de
oorsprong en het finalisme van het leven te verantwoorden. Dan
schijnt ons het standpunt van Laplace nog zuiverder toen hij eens aan
Napoleon verklaarde: „Je n'ai pas besoin de cette hypothèse-la".
Wanneer men wetenschappelijke gegevens aldus gaat stellen in een
philosophisch raam, dan wordt het vrij gemakkelijk om schone gedachten te ontwikkelen en een verleidelijke hypothese op te bouwen.
Het ware, ten bate zelfs van de wetenschap, verkieslijker om hier de
voorrang te laten aan de philosoof die de argumenten voor het staven
van het finalisme in het heelal uit een heel wat betrouwbaarder bron
kan halen, namelijk uit het dynamische van zijn geestelijke activiteit.
Het gaat ook niet aan te beweren, zoals de auteur doet, dat de
huidige wetenschap ^- laat ons zeggen: de wetenschapsman die de
wetenschappelijke act stelt zijn beperkte kijk op de dingen moet
verruimen. Het is immers de taak van de wijsgeer, en de wijsgerige act,
uit te maken in welke dimensies een wetenschapsman kan redeneren.
En als het nu eenmaal door strikt wijsgerige deducties is uitgemaakt
dat onze kennis naar buiten in haar abstr cte, onvolkomen geestelijke
beschouwing van de dingen beperkt wordt tot compartimentele indelingen zonder ooit een definitief eenheidsbeeld van het universum te
kunnen verwerven, dan heeft men zich te schikken naar de werkelijkheid; anders glijdt men af in irreële droombeelden.
Deze centrale vergissing van Lecomte du Nouy, welke neerkomt op
een onwetenschappelijke extrapolatie, kunnen wij nochtans begrijpen.
Zal de wetenschap er ooit in slagen de empirische inhoud van de biologische en psychische phenomenen af te zonderen? Dit zijn menselijke
gegevens die ieder mens gewoon is intuïtief te behandelen. Hier staan
we nog, bij de huidige stand van zaken, voor een onafzienbare taak: de
scheiding van philosophische en empirische inhoud in de zogenaamde
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menselijke gegevens. Zoals vele andere moderne wetenschapsmannen
is ook Lecomte du Nouy op dit onbebakend terrein verdwaald geraakt.
Toch kunnen wij deze hypothese op prijs stellen als een poging die
onze tijd kenmerkt: het in ere herstellen van de menselijke waarden
door ze wetenschappelijk te verantwoorden. Lecomte du Nouy kon
geen vrede nemen met het evolutionistisch mensenbeeld dat de epigonen van Haeckel en Darwin hadden opgeworpen. Hun materialistische
philosophie stelde de gehele mens, met geest en lichaam, in een genetisch verband met een vroeger dierlijk organisme. Daartegenover stelde
Lecomte du Nouy het klassieke mensbeeld dat wij kennen uit onze
wijsgerige traditie: de mens is e 'en redelijk wezen, begaafd met vrije
wil, hij is bestemd voor een persoonlijke onsterfelijkheid en is als dusdanig doel en koning van de schepping. Wij moeten de mens Lecomte
du Nouy dankbaar zijn voor deze poging om het evolutionistisch
mensbeeld te verzoenen met het klassieke, al blijft het tenslotte maar
een passus extra vlam.
Heel zijn leven heeft in het teken gestaan van de opdracht die de
Franse grootmeester, Henri Bergson, aan zijn begeesterde leerlingen
meegaf: onze maatschappij te redden die in de uitwendigheid een log
lichaam ontwikkeld heeft waarin de geestelijke waarden als het ware
gevangen zitten. Aan de oproep: „Ce corps aggrandi attend un supplément d'áme ...." heeft Lecomte du Nouy beantwoord met inzet van
zijn wetenschappelijke gaven en zijn hele persoon. Zijn werk beantwoordt ten volle aan zijn optimistische wereldbeschouwing die aangenaam verrast, vooral in deze tijd, nu het de bestemming van de mensheid is om door een evolutie de wereld op een reiner en geestelijker
plan te brengen.

Universiteit en Journalistiek
Amerikaanse initiatieven en Europese mogelijkheden
door P. N. DE VOLDER, O.F.M.

NDIEN Amerika ons oude vasteland voorgaat op één punt, dan is
1. dit zeker op het gebied van de academische journalisten-opleiding.
In 1939 wees een nauwkeurige enquête van A. A. Sutton uit, dat er
aan 542 hogere onderwijsinstellingen journalistiek werd gedoceerd. Dit
getal is sedert die datum zeker niet afgenomen. Uit latere onderzoekingen en uit persoonlijke observatie is gebleken dat er in 1949 minstens
550 academische afdelingen' voor journalistiek bestonden.
Niet al deze „Scholen voor Journalistiek" staan echter op even hoog
peil. In de U.S.A. wordt algemeen aangenomen, dat men deze 550
scholen in vier onderscheiden groepen kan indelen:
1. Colleges, die enkele cursussen in journalistiek hebben opgenomen
in een andere faculteit, bij voorkeur in het „department" voor Engelse
taal en literatuur. Veruit het grootste procent van de journalistenscholen vallen onder deze categorie nl. 385 op het totaal van 550.
2. De tweede groep onderscheidt zich van de voorgaande door een
groter aantal vakken in de journalistiek en door een betere selectie der
professoren. Nochtans kan deze groep niet gerekend worden tot de
volwaardige journalistenscholen, omdat zij geen speciale graden in de
journalistiek verleent en beschouwd wordt als een onderdeel van
andere „departments". Ongeveer 55 scholen behoren tot deze categorie, waarvan 32 een gecombineerd diploma voor Engels en journalistiek uitreiken.
3. De derde groep bestaat uit scholen, die volledige programma's
bezitten en speciale graden in de journalistiek toekennen. Tot deze
groep behoren ongeveer 73 scholen, waaronder de nog jonge maar
reeds goed aangeschreven School voor Journalistiek aan de Fordham
University te New York. Deze scholen behoren niet tot de hoogste
categorie, omdat zij niet erkend zijn door de „American Association of
Schools and Departments of Journalism". Om de betekenis van dit feit
te begrijpen, dient in herinnering te worden gebracht, dat deze organisatie gerekend wordt onder de „Accrediting Associations", d.w.z. vrije
verenigingen van hoogstaande onderwijsinstellingen, die een programma opmaken en aan alle aangesloten leden de naleving van dit programma opleggen. De invloed van zulk een organisatie berust dus niet
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op een officiële erkenning, maar op het wetenschappelijk aanzien van
de aangesloten instellingen. Het gebeurt echter dat scholen, alhoewel
zij in staat zouden zijn de gestelde voorwaarden te vervullen, toch
verkiezen hun onafhankelijkheid te bewaren. Zij zijn nl. van mening,
dat de gestelde voorwaarden niet alle ideaal zijn en verkiezen hun
bewegingsvrijheid te handhaven.
4. De vierde categorie bestaat uit 35 volledig uitgebouwde Scholen
voor Journalistiek, die alle beantwoorden aan de door de A.A.S.D.J.
gestelde eisen. Hiertoe behoren de beroemde school aan de Columbia
University te New York, de school aan de Marquette University te
Milwaukee, de Medill School of Journalism te Chicago, enz. Al deze
scholen beschikken over gespecialiseerde „full-time" professoren. De
„bachelor's Degree" veronderstelt vier jaar studie met minstens 120
semester-uren. Verder wordt gezorgd voor een goed voorziene bibliotheek, voor „laboratoria", waar de studenten vertrouwd worden gemaakt met de geheimen van reclame, „pictorial journalism", „radio
writing" enz.
Het succes van deze scholen is merkwaardig én wat betreft het
aantal studenten én wat betreft het plaatsen van de gediplomeerden.
In het laatste normale jaar, 1939-1940, telden 32 van deze scholen
6390 studenten, wat een gemiddelde van 200 studenten per school
betekent. Gemiddeld reikten deze scholen 1300 diploma's per jaar uit,
waarvan omtrent 10% voor de titel van „Master". De titel „Doctor in
Journalism" blijft eeri uitzondering. Ook de toekomstmogelijkheden
schenken voldoening. Omtrent 70% van de gegradueerden vond
onmiddellijk een plaats bij dagbladen of in aanverwante beroepen. Van
de overblijvende 30% vonden 15% een plaats in de industrie, waar hun
bekwaamheid gewaardeerd werd in de personeelsafdelingen (f abrieks
publicaties of in de reclame-afdelingen) ; 3% zetten hun studies voort,
terwijl veel vrouwelijke gegradueerden in het huwelijk traden en geen
belangstelling meer hadden voor een beroep.

Programma's en wetenschappelijke problemen
Journalistiek heeft een onbetwiste plaats veroverd in het academisch
onderwijs van de U.S.A. Nochtans blijven de leden van „National
Council on Professional Education for Journalism" zich bewust, dat de
volmaaktheid nog niet is bereikt. Na 1945 voornamelijk hebben tientallen congressen de verdere ontwikkeling van de programma's besproken en hebben ook van oudsher erkende scholen nieuwe cursussen
ingevoerd. Deze ve rn ieuwing splitst zich in twee richtingen: een rich-
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de opleiding tot redacteur de vorm aan te nemen van een dressuur.
Deze overdrijvingen mogen ons echter de staf niet doen breken over de
hele opleiding tot redacteur. Vele professoren streven er naar de genres
van het dagblad op grondige, wetenschappelijke wijze te doceren. Zo
wil David Host van de Marquette University de cursus over het hoofdartikel in verband brengen met de rhetorica van Aristoteles en tracht
hij bij de bespreking van de informatie, de artistieke critiek enz. diepere
psychologische en sociale grondslagen bloot te leggen.

De tweede richting legt vooral de nadruk op de algemene ontwikkeling en op de wetenschappelijke beroepsopleiding van de toekomstige
journalisten.
Het lijdt geen twijfel, dat de culturele „background" van de studenten in de journalistiek niet op een hoog academisch peil staat. Op twee
punten loopt deze zwakheid bijzonder in het oog: de ontoereikende
talenstudie en de twijfelachtige philosophische vorming. Slechts bij
uitzondering is een Amerikaans journalist een of twee vreemde talen
machtig. Het gevolg is, dat hij zijn informatie uit tweedehandsbronnen
moet putten en geen criterium bezit om de objectiviteit van de gegevens
te controleren. Hier ligt een der oorzaken, waarom de Amerikaanse
pers, die nochtans geen financiële offers spaart om objectieve informaties in te winnen, toch zo oppervlakkig en onjuist over het buitenland
wordt ingelicht.
Het gemis aan philosophische vorming drukt een stempel op de
geesteshouding van de journalisten, die niet gewoon zijn naar diepere
oorzaken te peilen. Bovendien brengt dit tekort de deugdelijkheid van
de technische vorming in het gedrang. Hoe kan men een correct
gebruik maken van observatie-methodes, wanneer men geen besef heeft
van de beperktheid der objectieve kennis en van de factoren, die het
bewustzijn verengen en de aandacht eenzijdig richten? Hoe kan iemand
zonder philosophische scholing een onderscheid maken tussen feiten en
waarden en bij het beschrijven van partijen en bewegingen de objectieve doelstellingen en subjectieve motieven uit elkaar houden? „The
press" schrijft de voorzitter van de school voor journalistiek te Milwaukee „has a necessary, natural and logical part in revealing the need
and in deciding the principles .... But if the press .... seeks to life up
to this enormous obligations, then it must see the news against the true
background of history and of right and wrong principles" (Education
for journalism, in Journalism Quaterly, Maart 1942) .
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York, Urbana, enz. bestaan speciale scholen met volledig uitgebouwde
programma's over communicatie-problemen, die niet gaarne bereid zijn
hun verworven rechten met nieuwe pretendenten te delen.

Europese mogelijkheden en wetenschappelijke bezwaren
Er kan natuurlijk geen sprake van zijn, het Amerikaanse experiment
zonder meer na te volgen. Om practische redenen alleen ware dit reeds
uitgesloten. De pers speelt in Amerika een veel grotere rol in opvoeding, onderwijs en openbaar leven dan in Europa 1 ) en biedt bestaansmogelijkheden aan duizenden afgestudeerden, waar bij ons slechts
enkele dozijnen een vaste positie in de pers kunnen vinden. Ongetwijfeld zouden ook in ons land meer plaatsen beschikbaar zijn, indien de
officiële voorlichtingsdiensten, propaganda-diensten enz. niet langer
personen zonder speciale opleiding benoemden. In Nederland bv. telt
de officiële „Regerings-voorlichtingsdienst" omtrent 1000 leden. De
grootste bezwaren zijn echter niet van practische, maar wel van theoretische aard. Het doet enigszins vreemd aan in België en Nederland
opwerpingen te horen herhalen, die 50 jaar geleden in Amerika en 30
jaar geleden in Duitsland naar voren werden gebracht, maar die in
déze landen definitief werden opgeruimd. Langer dan in de meeste
cultuurlanden hebben én onze academici én onze journalisten weerstand geboden aan de oprichting van universitaire Scholen voor Journalistiek. De pogingen, die op dit gebied na 1945 te Leuven, Brussel,
Nijmegen, Amsterdam, enz. werden ondernomen, hebben nog steeds
met heel wat moeilijkheden af te rekenen. Onze beroepsjournalisten,
meestal „self made men", die hun vakkennis in de harde leerschool van
het redactiebureau hebben opgedaan, beweren dat journalistiek meer
een „kunst is dan een wetenschap", een vaardigheid berustend op
natuurlijke neigingen van hart en geest, die door geen academische
vorming kunnen worden bijgebracht. De academici verzetten zich tegen
een universitaire journalistiek, omdat dit onderwijs niet in overeenstemming zou kunnen worden gebracht met de wetenschappelijke en
culturele taak van een hogeschool. Zij houden terecht staande, dat
onderwijs en opvoeding voor alles de vorming van de menselijke persoonlijkheid moeten dienen. De vakopleiding, die de technische vaardigheid bijbrengt nodig voor een gemakkelijke inschakeling in het
1 ) Voor verdere inlichtingen, over de rol van de periodieke pers in de lagere
school, het middelbaar onderwijs en het publieke leven menen wij te mogen verwijzen
naar ons werk: Journalisme en Opvoeding in de Verenigde Staten. Uitgaven E.
Nauwelaerts, Kard. Mercierplaats, 2, Leuven.
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productieproces, is van secundair belang. Alhoewel zij volstrekt onmisbaar is, toch blijft deze opleiding al te uitsluitend gericht op een mechanische aanpassing aan het beroepsleven en verwaarloost de waarden van schoonheid, zedelijkheid en godsdienst, waarop de vorming
van een volwaardige persoonlijkheid moet steunen. Nu reeds wordt
geklaagd, dat onze samenleving het accent al te eenzijdig legt op de
practische eisen van de vakopleiding. En er is geen enkele reden om
onze culturele zwakte nog te vergroten door toevoeging van het Arnerikaans ziekteverschijnsel, dat universitaire journalistiek heet.
Deze bezwaren van beroepsjournalisten en van academische voormannen werden door de voorstanders van een universitaire journalistiek ernstig overwogen en, naar mijn mening, afdoende beantwoord.
Aan de eersten wordt grif toegegeven, dat het beroep van journalist
inderdaad aangeboren talenten veronderstelt, die door geen wetenschappelijke training vervangen kunnen worden. Wie geen „neus"
heeft voor het nieuws, wie niet dynamisch is, wie niet vlot en scherp
kan schrijven, wie niet kan meevoelen met zijn publiek kan door geen
enkele universiteit tot journalist worden gemetamorphoseerd. Dit bewijst echter niet, dat een academische opleiding overbodig zou zijn.
Het wordt met de dag duidelijker, dat natuurlijke aanleg en beroepservaring alléén niet langer volstaan om betrouwbare redacteurs te vormen. De hedendaagse hoofdredacteur, de redacteur „buitenlands
nieuws" enz. moeten een grondig inzicht hebben in de ingewikkelde
problemen van het nationale en internationale leven, van gemeenschap
en persoon, etc. Zonder een degelijke kennis van economie, sociologie,
recht enz. is de journalist niet langer meer bekwaam om het publiek
voor te lichten over de evolutie van de internationale toestand, over de
sociale problemen in de verschillende standen en klassen. Men herhaalt, dat alleen de „besten" in aanmerking mogen komen voor de
verantwoordelijke en moeilijke taak de publieke opinie voor te lichten.
Volgt daaruit niet, dat de gemeenschap haar beste opvoedingsmiddelen
voor deze verantwoordelijke leiders moet open stellen? De intellectuele
eisen, die deze tijd aan de journalisten stelt, liggen even hoog en
wellicht hoger dan de eisen van andere vrije beroepen, waarvoor nochtans sedert eeuwen een universitaire opleiding noodzakelijk wordt
geacht. Om in de gecompliceerde verhoudingen van vreemde culturen
en volkeren door te dringen, een tendentieuze voorlichting van nieuwsagentschappen enz. te ontmaskeren, moet de journalist boven de doorsnee-intellectueel uitstijgen. Dat betekent in onze maatschappij, met
haar ruime spreiding van cultuur en onderwijs, dat de journalist na
volwaardige middelbare studies, een harde academische training moet
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doormaken. Meer en meer wordt deze overtuiging ook door journalisten gedeeld. Typerend is bv. de „Journalisten-cursus" door het instituut voor Perswetenschap te Amsterdam ingesteld. Is er ook geen
behoefte aan uitbreiding van het totale aantal journalisten in Nederland, toch bestaat er wel een behoefte aan verhoging van het peil van
de journalistiek. Onder ervaren redacteurs leeft een verlangen naar
aanvullende kennis en een breder theoretische basis, waarvoor een
opleiding in universitair milieu de meest aangewezen weg wordt gedacht. De Journalisten-cursus beoogt te zijn een cursus in algemene
ontwikkeling. De leerstof bestaat hoofdzakelijk uit sociologie, recht,
criminologie, economie, geschiedenis, psychologie en enkele lessen over
perswetenschap en de practijk van de journalistiek. De cursus duurt
drie jaar en stelt de deelnemer in staat de actuele problemen te herkennen en de weg te vinden naar bronnen en andere gegevens, teneinde een juiste beoordeling van feiten en propaganda te kunnen geven.
De tegenstand van de Belgische en Nederlandse academici tegen het
invoeren van journalistiek aan de universiteit richt zich hoofdzakelijk
tegen de zogenaamde technische cursussen. Zij zijn wel geneigd te
erkennen, dat een universitaire opleiding bevorderlijk kan zijn als
algemene culturele vorming, waaraan een redacteur ongetwijfeld behoefte heeft, maar zij zien niet in, hoe de eigenlijke journalistieke
beroepsopleiding past in het kader van een aan wetenschappelijk werk
gewijde universiteit. Deze opvatting wordt overigens gedeeld door
sommige journalisten en Scholen voor Journalistiek. Het Rapport van
de Commissie ingesteld door de Katholieke Nederlandse Journalistenkring beweert, dat de „vakopleiding niet beschouwd kan worden als
een academische studie" (blz. 27) . Dezelfde mening lag ten grondslag
aan vele Scholen voor Journalistiek in West-Europa. De School voor
Journalistiek te Londen, die sedert 1940 opgehouden heeft te bestaan,
was slechts losjes met de Londense Universiteit verbonden en werd
door de gevestigde faculteiten beschouwd als niet volwaardig academisch. Hetzelfde kan gezegd worden van de School voor Journalistiek
aan de „Facultés Catholiques" te Rijsel, terwijl de School voor Journa
listiek aan de Universiteit te Nijmegen theoretische cursussen met
andere faculteiten gemeen heeft maar de practische oefeningen buiten
het strikt universitair kader plaatst. In Amerika echter en ook in Duitsland (bv. het Institut f iir Zeitungswissenschaft aan de Universiteit te
Munster) is men overtuigd, dat journalistiek ook als academisch vak
kan gedoceerd worden.
De oplossing van het meningsverschil hangt af van een juiste omschrijving van het begrip „journalistiek". Wie de lessen en oefeningen
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van de avondscholen of de schriftelijke leergangen in de journalistiek
beschouwt als de enig mogelijke opleiding, zal journalistiek als een
louter technische vakopleiding geen plaats geven aan de universiteit.
Een andere opvatting van journalistiek is echter mogelijk. Boven de
louter technische vakopleiding staat de wetenschappelijke beroepsopleiding, die voor de redacteurs even belangrijk is als de academische
opleiding voor een advocaat of geneesheer. De kennis van het wezen
en de werking van de krant is voor de journalist even belangrijk als de
kennis van het menselijk lichaam voor de geneesheer, de kennis van de
publieke opinie is voor hen even noodzakelijk als de kennis van de
kinderziel zelf voor de opvoeder. De journalist spreekt dagelijks tot het
publiek en moet derhalve vertrouwd zijn met de wetten en eigenschappen van de locale, nationale en internationale gedachtenstromingen, hij
maakt gebruik van een krant en moet haar suggestieve macht, de
organische eenheid van haar onderdelen enz. begrijpen. Een journalist
hanteert een veelzijdig en delicaat instrument en richt zich tot gemeenschapsverschijnselen, die alleen in een wetenschappelijke, academische
studie kunnen worden verklaard.
Het valt buiten het kader van dit artikel een overzicht te geven van
de dagbladwetenschap en de wetenschap van de mededeling, zoals
deze in de Verenigde Staten en ook reeds in Duitsland tot bloei zijn
gekomen. ( Hierover kan men eveneens een hoofdstuk vinden in het
vroeger geciteerde boek) . Wij bevinden ons in een voordelige positie,
dat wij niet gebonden zijn door gevestigde tradities en verworven
rechten en een keuze kunnen doen uit het beste wat Amerika ons biedt,
en dus Scholen voor Journalistiek kunnen oprichten, die een wetenschappelijke beroepsopleiding garanderen. Wellicht zal deze stelling de
opwerping in herinnering brengen, die vroeger tegen de Duitse Scholen
voor Journalistiek werd uitgebracht, dat zij nl. de leerlingen volpropten
met sociologische, psychologische en juridische theorieën, maar hen
niet leerden, hoe een krant te maken. Het Amerikaanse experiment
leert ons echter, dat het mogelijk is op een academisch peil te blijven en
toch de theoretische eenzijdigheid te vermijden. Zulks veronderstelt dat
ook voldoende aandacht wordt besteed aan de eigenschappen van de
verschillende journalistieke genres en dat de psychologische eisen van
opmaak enz. bestudeerd worden. Maar deze onderwerpen kunnen een
wetenschappelijke hoogte bereiken, wanneer men uitstijgt boven de
automatisch aangeleerde kunstgrepen van een technische vakopleiding
en nadruk legt op het „waarom" en het „hoe", de sociale implicaties en
de resultaten van de verschillende artikelen onderzoekt. De cursussen
over hoofdartikel, reportage, interview, kunstcritiek, enz. zijn meer dan
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een serie technische wenken, zij raken de diepere problemen aan van
observatie en waarheid, methoden van sociografie en de diepste geheimen van de „rhetorica", die volgens Aristoteles de kunst is om anderen
te overtuigen. In de bekende School voor Journalistiek aan de Marquette University te Milwaukee wordt de cursus over „editorial persuasion" aangekondigd met de volgende woorden: „direc'ted practice in
the work of moving readers to assents and acts according to the
principles of Aristotle's rhetoric as they apply to the instruments and
techniques of journalism".
Op deze manier hopen wij de tegenstellingen tussen academici en
journalisten te kunnen verzoenen: de beroepsopleiding van de toekomstige journalist verkrijgt een wetenschappelijk karakter en is toch
voldoende op de practijk afgestemd. Ongetwijfeld zal deze opleiding
niet volstaan om zonder verder contact met de pers een leidende
functie in de redactie te bekleden. Wat voor de geneesheer, de ingenieur enz. sedert vele decennia wordt aangenomen, zal ook voor de
academisch gevormde journalist moeten gelden. Zijn universitaire opleiding verschaft hem een grondige vorming, die door het levend contact met de pers tot zijn volle rendement moet worden gebracht. Het
grote voordeel van zulk een academische opleiding zal hierin bestaan,
dat zij de jonge journalist naast een degelijke algemene vorming ook
een wetenschappelijke kennis van zijn beroep bijbrengt en een korte
proeftijd honderdmaal meer zal renderen.
Bovendien kan deze academische studie van het dagbladwezen ook
de beoefenaars van andere vrije beroepen interesseren. Zoals A. J.
Lievegoed bij de opening van zijn lezingen over dagbladwetenschap
aan de Rijksuniversiteit te Leiden verklaarde, is het dagblad voor de
jurist niet enkel een probleem van vrije meningsuiting en misbruik van
persvrijheid, maar ook een middel om de evolutie van het rechtsbewustzijn na te gaan. Voor de philoloog is het dagblad een document voor
de studie van de levende taal, voor de diplomaat een manifestatie van
de publieke opinie en een secondenwijzer van de Lendenzen in de buitenlandse politiek, enz. Op deze wijze kunnen de Scholen voor Journalistiek of beter wellicht „voor journalistieke wetenschappen" een breed
publiek aantrekken en een welkome aanvulling schenken aan sociale,
diplomatieke, economische a.a. universitaire instellingen.

Over de

betekenis der ontmoet ing
door DR K. J. HAHN

ET verschijnsel der ontmoeting is heden zo actueel en zo belangrijk geworden, dat het zeker de moeite loont, dit eens „philosof erend" te overwegen.
Wij willen echter niet zuiver philosophisch spreken van „de mens
tegenover ons" of van „het andere"; daarover willen wij slechts terloops spreken. Waarom het in de eerste plaats gaat, is het sociaalpsychologische probleem, of eenvoudiger: het menselijk probleem der
ontmoeting, waarvan we de religieuse inhoud niet over het hoofd
willen zien.
Ontmoeten betekent, dat een mens uit zijn eenzaamheid, uit zijn
isolement en een ander tegemoet treedt. Het is een zuiver menselijk en
voor de mens .karakteristiek gebeuren, want in de ontmoeting kunnen
twee menselijke wezens elkander nader komen, zoals bij het Lachen en
het Spreken. Nu is ontmoeten echter meer dan lachen of spreken, want
dit zijn slechts uitdrukkingsvormen van het geestelijk leven van het
individu. In de ontmoeting speelt zich meer af; in de ontmoeting ligt
besloten: een ervaren van de ander, ontmoeting is de brug tot de
kennis en het bewustzijn van de ander.
Ontmoeten is daarom veel meer dan een toevallig „treffen" op
straat, aan het station etc., meer dan een vluchtig spreken in het voorbijgaan, het grijpt dieper in het leven van de ander --- maar anderzijds
is het niet kameraadschap, vriendschap, liefde, want dat zijn reeds vast
geworden betrekkingen. Ontmoeten resulteert dus nog niet in een vaste
betrekking, reikt echter dieper dan een vluchtig treffen. In het geestelijk contact, dat de ontmoeting mogelijk maakt, heeft een geestelijke
uitwisseling plaats, welke in het „treffen" niet mogelijk is. Want het
treffen is kortstondig, begrensd tot een korte, vluchtige periode; in de
ontmoeting daarentegen ligt reeds een geestelijke diepte-dimensie,
want de ontmoeting verschaft immers zoals reeds gezegd een
Ervaren van de ander. Deze ervaring is wederzijds, daarom wordt een
ontmoeting onmogelijk als de een zich niet in een zekere mate aan de
ander openbaar en kenbaar maakt. Opdat dit echter mogelijk zij, mag
de ontmoeting niet stipt begrensd zijn, zij moet tijd, rust hebben.
Van de beide wezenlijke elementen der ontmoeting, Ervaren van de
ander en Tijd, willen we eerst spreken over het ervaren van de ander.
Door dit speciale ervaren onderscheidt de ontmoeting zich van een
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conferentie, een vergadering, een congres. Want daar staat de handeling, de resolutie, het object op de voorgrond; een abstract kennen van
en over de partner (s) is voldoende voor de deelnemers, doch een menselijk, existentiëel ervaren van de ander komt niet tot stand.
Het is onjuist zich over congressen te verheugen, als waren zij
ontmoetingen geweest, terwijl men elkaar toch in bijna alle gevallen
voorbijging en slechts gemeenschappelijke resoluties aannam. Anderzijds is het onjuist ontmoetingen zo activistisch te willen behandelen,
als zouden ze congressen zijn: een echte ontmoeting sluit niet met een
resolutie, doch met een diep ervaren van de ander in het goede of in
het kwade. Er zijn ontmoetingen met God, doch ook met de duivel.
Vooral onze tijd lijdt onder de ontmoeting met het kwade, dat met
nooit gekende hevigheid optreedt: van Dostojewsky tot Graham
Greene vindt men literaire getuigenissen, waarin de schrijver zijn
ontmoeting met het kwade behandelt.
Als het element Tijd in de Ontmoeting ter sprake komt, dan geschiedt dit vooral ook onder verwijzing naar de gedachten van Josef
Pieper over de Rust. Want zonder „tijd-kunnen-hebben" is een werkelijke ontmoeting niet mogelijk, omdat anders het Ik en het Ik elkaar
niet meer tegemoet kunnen treden en een werkelijk ervaren van de
ander achterwege blijft. Daar wij echter dreigen een „tijd zonder tijd"
te worden, verliezen we ook het gevoel voor de tijd als geest- en
cultuurscheppende factor, ontbreekt ons het zekere gevoel voor de
„scheppende" tijd. Een werkelijke ontmoeting maakt het groeien van
vertrouwen mogelijk, omdat er Tijd in is, doordat de ontmoeting niet
iets door Doen bereiken wil, doch door Ervaren iets wil winnen.
Dit alles is heden belangrijk geworden, daar na deze oorlog de
ontmoetingen tussen volkeren een innerlijke noodzakelijkheid verkregen hebben. Wanneer ervan gesproken wordt, dat het avondland niet
slechts een verkeerseenheid, doch een echte cultuureenheid moet zijn,
dan wordt daarmee bedoeld: er moet een ontmoeting tussen volkeren
kunnen plaatsvinden, niet in de touringcar, doch in beiderzijds geestelijk Ervaren, door Tijd en Rust mogelijk gemaakt. Het is daarom
onjuist de organisaties van een Europese federatie reeds als mogelijkheden van een werkelijke ontmoeting der volkeren aan te zien, indien
het in werkelijkheid niet mogelijk is, dat de volkeren elkaar in hun
bijzondere aard en tegenwoordige situatie kunnen leren kennen.
Als men een negatief grensgeval wil noemen, moet men wel Rusland
vermelden, want met het Russische volk is een vrije gedachtenwisseling, een echte geestelijke ontmoeting niet mogelijk. Ondanks alles wat
wij heden van Rusland weten, zijn wij niet in staat ons een werkelijk
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nale isolering begaf, welke catastrophaal zou eindigen. Dit is misschien
reeds van vroeger af voorbereid. Leest men b.v. heden de geschriften
van Ernst Moritz Arndt, dan zal een ieder, voor wie de gedachte der
Europese samenwerking meer is dan een kwestie van invoerrechten en
voetbalwedstrijden, buitengewoon verrast worden door de beslistheid
waarmede Arndt het Duitse volk van de andere, in dit geval Frankrijk,
verwijderen wil. Het is begrijpelijk dat Duitsland in die tijd zichzelf
vinden moest, dat het na de napoleontische onderwerping alle buitenl a ndse invloed weren wilde. Maar heden heeft het de schijn, dat het
accent veel te sterk, ja met nadruk op de nationale isolering gelegd
werd. Bij Arndt bespeurt men reeds zoiets als xenophobie. Daarmede
nam het Duitse nationalisme vermoedelijk een element in zich op, dat
tenslotte moest voeren tot de noodlottige phrase: „Viel Feind, viel
Ehr", als ware het voor het nationale denken constitutief, dat men met
andere volkeren in oorlogstoestand leeft.
In deze samenhang schijnt het jaar 1945 het eind van een zeer lange
ontwikkeling aan te geven. Het nationaal-socialisme voerde Duitsland
in een extreem egocentrische levenshouding, in een dwaze zelfbespiegeling en zelfvergoddelijking van het volk. Elke binding aan het Goddelijke, aan een absolute macht werd afgezworen. Doch kan een volk
zich zelf zijn en zich zelf kennen, als het God niet kent? Het is een
geheim, dat ook de individuele mens zich zelf, zijn eigen persoon niet
volledig begrijpt, als hij niet ook God kent. Bij een dergelijke ontwikkeling nu van het Duitse volk, werden ontmoetingen met andere volkeren moeilijker, tenslotte onmogelijk, en het jaar 1945 vond Duitsland in
een uiterste eenzaamheid en nationale vereenzaming onder de volkeren.
Wie tijdens de oorlog en ook reeds daarvoor gelegenheid had, het
contact van het nationaal-socialistische Duitsland met het buitenland
gade te slaan, moest verrast worden door het verregaande gebrek aan
kennis der andere volkeren, aan begrip voor die andere wereld, ja aan
bereidwilligheid de ander in zijn eigen situatie te leren kennen. Het
nationaal-socialisme mat alles naar zich zelf af en niet naar de andere,
hoogstens naar de conceptie, welke het zichzelf van die andere geschapen had. In het Westen betekent werk op internationaal terrein, internationaal contact een verrijking van het nationale leven, iets wat het
nationale leven ten goede komt. Onder het nationaal-socialisme kwam
het tot de scherpste tegenstelling tussen nationaal en internationaal.
Betrekkingen met het buitenland, correspondentie met het buitenland
etc. golden reeds als verdacht, een internationale visie bijna reeds als
verraad aan het volk. Dit psychologische feit heeft de haat van het
nationaal-socialisme tegen instituten en groepen met internationale
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bindingen sterk beïnvloed: katholicisme, communisme, jodendom etc.
Vele fouten kwamen voort uit deze fatale zelf isolering. Voor zulk een
geesteshouding is het natuurlijk onmogelijk buitenlandse politiek te
voeren, want tot de buitenlandse politiek behoort de wil de andere te
kennen, te begrijpen, bepaalde aanspraken te erkennen, de ander in
zijn rechtmatige eigen aard te laten gelden. Hitler voerde geen buitenlandse politiek, maar bereidde slechts een oorlog voor, vorderde met de
wapens een bepaalde houding van de andere. De andere volkeren
waren slechts een onderdeel van het grote spel.
Dit alles voerde tot die grote vereenzaming van Duitsland in het jaar
van de ineenstorting: alle natuurlijke banden met de andere volkeren
waren verbroken, geen kennis, geen echt ervaren van de ander was
overgebleven. Vooral ' de jeugd leed onder deze eenzaamheid, daar
immers de oorlog geen gelegenheid geboden had andere volkeren te
leren kénnen: tussen de soldaat en de bezette burgerbevolking is een
echte ontmoeting toch zo goed als onmogelijk, dit was ze echter vooral
in de laatste oorlog. Daarbij kwam het voorbereiden van actie, oorlog,
tempo, waardoor niemand de kracht en de tijd opbrengen kan, in de
geest van de ander door te dringen.
Zo deed zich een ware honger naar ontmoeting met andere volkeren,
landen, culturen gevoelen en nog nooit tevoren in de Duitse geestesgeschiedenis nam de buitenlandse literatuur zulk een gewichtige plaats
in als in deze jaren. Zeker: men speculeerde op paketten, reizen, betrekkingen in het buitenland omwille van het voordeel, daarachter verborg zich echter een echte behoefte om met de andere in een levendig
contact te komen. Daarom is het ook noodzakelijk en zinvol, alles te
doen om de scheiding tussen Duitsland en de andere volkeren, in wezen
tussen Duitsland en het Westen, te verhelpen. Daartoe moet men niet
slechts organiseren, doch die echte ontmoeting mogelijk maken, waarin
men werkelijk de geest van de ander nader komt. Congressen kunnen
daartoe niet leiden, daar zij de menselijke ontmoeting in het beste geval
slechts voorbereiden — als ze deze niet juist verhinderen.
Erkent men als gebod van het ogenblik om naast en achter de
politieke en economische bedrijvigheid de menselijke ontmoeting der
volkeren te bevorderen, dan stoot men nog heden, jaren na de oorlog,
op grote psychologische hinderpalen, die juist deze oorlog geschapen
heeft. Het zijn slechts in schijn psychologische hinderpalen en historische tegenstellingen, die erkend en overwonnen moeten worden. Als
wij dus enige van deze psychologische reacties aantonen dan bedoelen
wij altijd een geestelijke sfeer, die dieper ligt en vaak met het religieuse
beleven samenhangt.
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scheiden hem van het Westen natuurlijk nog altijd de ervaringen van
verschillende aard. Men moet dit niet onderschatten. Men denke
bijvoorbeeld aan de Nederlandse jeugd, die op 10 Mei 1940 tussen 10
en 15 jaar oud was en heden reeds aan de universiteit studeert. Op
10 Mei 1940 was hun ervaring van Duitsland slechts een oppervlakkige schoolboekenkennis, op 10 Mei 1940 ervóer zij voor de eerste keer
wat Duitsland was: overval, parachutisten, terechtstelling van gijzelaars, dwangarbeid, honger, etc. Als men deze jeugd heden van Goethe
vertelt, lacht zij ironisch en zegt, dat zij Duitsland beter kent en wel uit
ervaring. Het kennen van Goethe etc. zal deze ervaring niet uitwissen;
in de ontmoeting met Duitsland moet in plaats van de oude ervaring
een nieuwe komen, een ervaring van een nieuw, volledig ander Duitsland. En voor de Duitsers moet daaruit een diepe ervaring van het
Westen treden, niet zo, als dit hem schijnt te zijn, doch zo als dit in
werkelijkheid is. Maar vergeten we niet, dat ook daartoe tijd en geduld
nodig zijn, dat dit zich langzaam voltrekt en dat men niets dwingen
kan. Men moet met geduld toezien, hoe het groeit en voor het overige
vertrouwen. Vertrouwen, niet slechts op de mensen, doch op God.
Zoals wij zeiden, dat niet zozeer het kennen als wel de Ervaring
overtuigt, zo zijn wij ook van mening, dat we met brochuren, berichten
en artikelen niemand een indruk van de geestelijke wereld van een
ander volk kunnen verschaffen, als er geen ontmoeting met het andere
volk plaats heeft. Dit is een belangrijk symptoom van onze tijd. Daar
bijna ieder mens in de laatste decennia vele dierbaar geworden illusies
met een slag in rook zag opgaan, is het geloof aan systemen, theorieën, programma's en concepties geschokt. Het woord overtuigt nog
slechts in verbinding met de mens die spreekt, het Geloof nog slechts in
de gelovige mens, en zo werken ontmoetingen slechts, als ze niet ab
stract verlopen, doch vast gebaseerd zijn op een werkelijke, menselijke
beroering. Dit geldt niet slechts voor de verhouding der volkeren onder
elkaar, zelfs in de religiositeit van de moderne mens speelt zich zoiets
af. De moderne mens wordt niet door theologische inzichten, thesen,
leerstellingen en princiepen gewonnen, doch door de in de Ontmoeting
ervarene Christenen. Misschien is dit, om een voorbeeld te noemen, de
grond voor de snelle opname die Graham Greene vond, omdat hij
namelijk geen ideeën verkondigt, doch de van ideeën, van het Geloof
vervulde mens uitbeeldt. Ietwat overdreven zou men kunnen zeggen,
dat heden minder de Katechismus dan het heiligenleven pakt, dat in de
religieuse opvoeding der oostelijke kerk zulk een grote rol speelt. Er
mag misschien een zeker gevaar in schuilen, dat men het accent van de
Katechismus afneemt, doch als eerste toegang tot een nieuwe wereld
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van christelijke gelovigheid en menselijke waarde, hebben de uitbeeldingen van door het Geloof gegrepen mensen hun onloochenbare
waarde. Zij kunnen daarom voor menigeen zeker voor de eerste maal
weer een beeld van een mens ontwerpen, met wie het zeker de moeite
waard is een ontmoeting te hebben.
Doch de ontmoeting is niet iets beslissends, iets blijvends. Men kan
niet van ontmoeting tot ontmoeting gaan en het daarbij laten. Boven de
ontmoeting uit moet men tot een inniger geestelijk Ervaren komen, tot
kameraadschap, vriendschap, liefde en eenheid. Doch de ontmoeting
maakt deze ontwikkeling mogelijk, verschaft het fundament.
Er zijn natuurlijk nog andere vormen der ontmoeting, waarover
men uitvoerig zou kunnen spreken. Behalve de ontmoeting der volkeren is er nog de ontmoeting der generaties. Ook op dit terrein is er
veel recht te zetten: de generaties groeiden uit elkaar, verloren de
autoriteit, tussen jong en oud heeft de oorlog een kloof geslagen, een
breuk voltrokken, die de ontwikkeling tegenhoudt. Men zou ook tot
een meer natuurlijke ontmoeting der generaties moeten komen; doch
ook der geslachten, want lang werd het mannelijk te veel op de voorgrond geplaatst, waardoor het vrouwelijk uit zijn ordening gerukt
werd. Nu moet in de verscheidenheid een nieuwe gelijkheid gevonden
worden. Men denke ook aan de moeilijkheden, waaronder de ontmoeting der standen lijdt, aan de noodzakelijkheid het enge specialistendom te overwinnen door een veelvuldiger ontmoeting met de andere
beroepen en hun problemen.
Deze reeks zou men kunnen voortzetten, zonder afbreuk te doen aan
het feit, dat aan de ontmoeting tussen de individuen, tussen mensen
de grootste waarde gehecht moet worden. Dit is de basis, waarop de
maatschappij vernieuwd kan worden. Ook de opbouw van een nieuw
Europa zal er in hoge mate van afhangen of de van bovenaf geconstrueerde organisatie het nieuwe leven van onderaf, vanuit de menselijke ontmoetingen der individuen en der volkeren, toevloeit. Want uiteindelijk beslist deze verhouding der mensen onderling over het systeem
van het gehele bouwwerk. Mogen daarom deze soort ontmoetingen
verlopen in een geest, welke tot blijvende eenheid voert, en wel in die
geest, die Augustinus noemt de „modus ab animo ad animum quatenus
est luminosus limes amicitae", de ontmoeting van mens tot mens die
het stralende pad der vriendschap legt. Dit is echter tenslotte slechts
dan geheel te bereiken, wanneer het in God geschiedt. Want, zoals
men zichzelf slechts dan kent, als men God kent, zo ontmoet men de
ander slechts in werkelijkheid, als men hem in God ontmoet.
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De Christen
beschouwde, kon
slechts bedenkelijk
bedenkelijk het
hoofd schudden,
schudden. zo
zo meent
meent
beschouwde,
kon slechts
het hoofd
Butterfield. Sedert Frederik-Willem
Frederik~Willem I,
I. de
de Koning-sergeant
Koning~sergeant van
van Pruisen
Pruisen
(1713~1740).
een sterk
sterk leger
leger oprichtte,
oprichtte, had
had Pruisen
Pruisen een
eensuccesvolle
succesvolle
(1713-1740), een
XIXe eeuw
eeuwhad
had BisBis~
geweldpolitiek gevoerd.
geweldpolitiek
gevoerd. In
In de
de tweede
tweede helft
helft der XIXe
marck het kleine
kleine Denemarken
Denemarken beroofd,
beroofd,Oostenrijk
Oostenrijkverslagen,
verslagen.Frankrijk
Frankrijk
op de knieën
knieën gedwongen
gedwongen en
en het
hetPruisisch
Pruisisch systeem
systeemaan
aanheel
heelDuitsland
Duitsland
opgedrongen:
toekomst scheen
toe te
te behoren.
behoren. Sindsdien
Sindsdien
opgedrongen: de
de toekomst
scheen dit land toe
zijn
wij wijzer
wijzer geworden:
geworden: de
de „Realpolitik"
"Realpolitik" van deze
deze machtige
machtige staat
staat
zijn wij
eerst onder leiding der Hohenzollerns, daarna
daarna van
Hitler. heeft DuitsDuits..
van Hitler,
land een tweede dertigjarige
dertigjarige oorlog
oorlog bezorgd
bezorgd en
en een
eentweede
tweedemaal
maalgron
gron..
dig
verwoest. Een Duitse
Duitse professor
geschiedenis. een
wijs en
en
dig verwoest.
professor in
in de geschiedenis,
een wijs
hoogbejaard
man. zei mij
mij eens: de
dePruisen
Pruisen hebben
hebben heel
heel Duitsland
hoogbejaard man,
en noogmoecaig
noogmoecilg neergezien
neergezIen op
op ons,
ons,katholieken
katholiekenvan
van
willen pruissificeren
pruissificeren en
Zuid~Duitsland.
Nuzijn
zijnzij
zij niet
niet alleen
alleenverslagen,
verslagen.vernietigd,
vernietigd,maar
maar zelfs
Zuid-Duitsland. Nu
verdreven van de grond hunner vaderen: heimatlos! Dat noem ik eenverdnagohuervdn:imatlos!Dekn
godsgericht!
"Gods molen
molen maalt
maaltlangzaam".
langzaam".
godsgericht! „Gods
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En toch, zo
zo zegt
zegt Butterfield,
Butterfield, mag
mag ik
ikmij
mij niet
niet het
het recht
recht toeëigenen
toeëigeneneen
een
oordeel te vellen over
oordeel
over Duitsland:
Duitsland: „Here
"Here is
is the
the kind
kind of
oftruth
truth which
which isis
only ef
effective
heart by
by the
thenation
nation
f ective provided,
provided,itit isis adopted
adopted and taken to heart
concerned,
matter between
- we
we as
asoutsiders,
outsiders, or
or
concerned, as
as aa matter
between itself
itself and
and God —
third parties,
to presume
presume upon it"
it" (p.
(p.63)
63).
Misschien
third
parties, are
are not
not entitled to
. Misschien
zullen
later eeuwen
eeuwen Duitse
Duitse historici
historici tevreden
tevreden zijn,
zijn, dat
dat deze
dezebittere
bittere
zullen in later
hun vaderland
vaderland van
vanhet
hetmilitarisme
militarismehebben
hebbenbevrijd.
bevrijd.
nederlagen hun
Hier
een voorbeeld
voorbeeld van
van moreel
moreel oordeel
oordeel over
over een
een geschiedkundig
geschiedkundig
Hier is een
gebeuren, zo meent
meent Butterfield.
Butterfield. Wij
Wij moeten
moeten er
erechter
echter niet
niet uit
uit besluiten
besluiten
dat wij, de uitvoerders
uitvoerders van
van Gods
Gods wil,
wil.daarom
daarom deugdzame
deugdzamemensen
mensenzijn.
zijn.
Gebruikte
Philistijnen om
om zijn
zijn uitverkoren
uitverkoren volk
volk te
te tuchtuchGebruikte Jahweh
Jahweh niet de Philistijnen
tigen? Hebben de Russische
tigen?
Russische communisten
communisten niet het meest
meest van
van de
detwee
twee
wereldoorlogen geprofiteerd?
de zegevierende
zegevierende Europese
Europese
wereldoorlogen;
geprofiteerd?En
En zijn
zijn wij,
wij, de
naties,
meer dan
bedreigd in ons
ons bestaan?
bestaan? Heeft de
de huidige
huidige
naties, niet meer
dan ooit bedreigd
verwarring niet
"the jugdment
jugdment of God
God on
onthe
thevictor
victor
verwarring
niet veel
veel weg
weg van „the
nations
themselves" (p.
(p. 143)
143)?
nations themselves"
?
Om een waardeoordeel over
over een
een staatsinstelling,
staatsinstelling,een
eencultuurstroming
cultuurstroming
en zo
zo meer
meer te
te kunnen
kunnen vellen,
vellen, moet
moet eerst
eersthun
hungeschiedenis
geschiedeniszijn
zijngeëingeëindigd.
Zo kunnen
kunnen wij,
wij, met
met een
een zekere
zekere kans
kans op
op welslagen,
welslagen, een
eenoordeel
oordeel
digd. Zo
over de
de Griekse
Griekse stadstaat,
stadstaat, het
hetRomeinse
RomeinseKeizerrijk,
Keizerrijk, de
de MiddelMiddelvellen over
eeuwse
verhouding van Kerk
Kerk en
en Staat,
Staat, het
hetmoderne
modernehumanisme,
humanisme, het
het
eeuwse verhouding
liberalisme.
eens het
hetonpartijdig
onpartijdig oordeel
oordeel van
van de
de historici
historici zijn
zijn
liberalisme. Welk
Welk zal eens
over de scheiding van Kerk en Staat, het geloof in de technische voor-overdschingaKkeSt,hglofindecshvrhedendaagse democratie?
democratie? Dat
Dat weten
wetenwij
wij niet
nieten
enkunnen
kunnenwij
wij
uitgang, de hedendaagse
ook niet weten.
weten.
Onder
belangrijke gebeurtenissen
gebeurtenissen in
loop der
der eeuwen
eeuwen nemen
nemen
Onder de belangrijke
in de loop
de cataclysmen een bizondere
bizondere plaats
plaats in.
in. Butterfield
Butterfield citeert
citeert de
de val
val van
van
Romeins Imperium
Imperium in
eeuwen
deverovering
verovering van
vanEngeland
Engeland
het Romeins
in de
de Ve eeuw
en de
door de Normandiërs in 1066.
1066. Al
Alisisde
deval
valvan
vanhet
hetRomeinse
RomeinseKeizerrijk
Keizerrijk
niet
plotselinge breuk
breuk in de
de ontwikkeling
ontwikkeling van West-Europa
West-Europa gegeniet zo'n plotselinge
weest,
velen tot
tot nog
nogtoe
toeaannamen,
aannamen, toch
tochhebben
hebben de
deGermaanse
Germaanse
weest, als velen
invasies het aanschijn
aanschijn van
van ons
ons werelddeel
werelddeelgaandeweg
gaandewegradikaal
radikaalveranveranderd.
zal wel
wel waar
waarzijn,
zijn, dat
dateerst
eerstde
deval
valvan
vanhet
hetrotte,
rotte,bureaucratibureaucratiderd. Het zal
sche,
uitgeleefde Romeinse
Romeinse Rijk
Rijk de weg
weg baande
baande naar
naar de
deprachtige
prachtige
sche, uitgeleefde
Middeleeuwse cultuur
.Wezien
zienechter
echter
Middeleeuwse
cultuur waar
waar wij
wij nog
nog steeds
steeds van leven .We
gemakkelijk over
bewoners van
van West-Europa
West-Europa en
en
te gemakkelijk
over het
het hoofd
hoofd dat
dat de bewoners
in de
de Ve
Ve.eeuw
eeuwdoor
dooreen
eenzee
zeevan
vanverschrikkingen
verschrikkingen zijn
Noord-Afrika in
moeten gaan, en dat zij met St Augustinus slechts hun ogen op hetmoetnga,dzijmStAugsnlech opt
eeuwige
vaderland konden
konden vestigen
vestigen omdat
omdat het
hettijdelijke
tijdelijke onder
onder hun
hun
eeuwige vaderland
voeten wegzonk.
Als wij
wij op
op Butterfield
Butterfield doordenken
doordenken kunnen
kunnen wij
wij een
een hedendaagse
hedendaagse
Als
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parallel trekken. Wellicht overstromen eens de Aziatische horden het
Europese vasteland en vernielen en verdelgen alles wat ons dierbaar is.
Dan zou ons de wanhoopsgedachte kunnen besluipen dat het met dé
cultuur en met dé Katholieke Kerk voor goed gedaan is, terwijl latere
geslachten in deze ondergang van het avondland een godsgericht zullen
zien over een werelddeel dat zijn zending, zijn roeping ontrouw werd.
Zo staan wij voor de grote vraag: werkt er een Voorzienigheid in
de geschiedenis? Kunnen wij, beperkte geesten en zondige mensen,
haar leiding ervaren?
Zonder in het euvel van het determinisme in de geschiedenis te vervallen, moet men toch toegeven dat de individuen op zichzelf genomen
weinig aan de loop van het wereldgebeuren veranderen. Bismarck, de
IJzeren Kanselier, die schijnbaar alles naar zijn hand zette, zei terecht:
„De staatsman kan de tijdstroom niet scheppen, hij kan er alleen op
varen"; en toen men hem vroeg om de eenmaking van Duitsland te
bespoedigen antwoordde hij: „wij kunnen de klok vooruitzetten, maar
de tijd zal daarom niets vlugger lopen".
God leidt het mensdom langs ongekende wegen naar zijn doel, al
laat hij de mensen hun volle vrijheid. Butterfield wijdt zelfs een heel
hoofdstuk aan het thema dat de mens gemerkt is door de erfzonde en
een zondaar is. De omstandigheden, de beschaving maken hem uiterlijk
beter; valt echter de uiterlijke bescherming en beveiliging weg, dan
treedt de mens overal ter wereld met dezelfde zondige natuur op: „it is
essential not to have faith in human nature" (p. 47) . Daarom kunnen
wij niet zeggen dat Hitler slechter was dan Napoleon, en mogen wij
ons evenmin verstouten te beweren, dat in ons eigen land concentratiekampen onmogelijk zijn. De vrije mens, de zondige mens speelt zijn
bescheiden rol mee in het grote werelddrama.
Nu heeft de Engelse historicus een schitterend beeld om aan te tonen
hoe God en mens samen geschiedenis maken. God is als een dirigent
die voor een groot orkest staat: elke speler heeft zijn eigen instrument
en speelt voor de eerste maal zijn partij. Geen speler weet wat hijzelf of
zijn medespelers op de volgende bladzijde te spelen krijgen, of wanneer
het stuk ten einde loopt. Velen maken fouten. Nu moeten wij ons een
dirigent-componist indenken die, naargelang van het spel en de fouten
van de spelers, zijn tekst wijzigt, bepaalde instrumenten een tijd laat
zwijgen om ten slotte iets te presteren, waarin het schitterende spel van
de enen met het stamelend pogen van de anderen een groots geheel
vormt.
Zingt de Kerk op Paaszaterdag niet haar Felix culpa, waarin zij als
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het ware
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werd gedreven,
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protestkreten
--zoals
zoalsmen
menin
inde
de
XXe
XXe eeuw
eeuw zou
zou doen
doen —
- maar
maar zij
zij begonnen
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en gij
gijzult
zult niet
niet
veroordeeld worden!"
mooie boek
boek eindigt
eindigt met
met de
de
veroordeeld
worden!" (Luc.
(Luc. 6:
6 : 37).
37) . Dit mooie
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1.509.587
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bevolking
1947
1947
1930
1930
459361
399.659
459.361
399.659
449.862
392.436
392.436
271.909
222.432
638.797
520.788
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1.028.127
829.293
549.566
406.960
1.774.273
1.774.273
1.509.587
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=
=
=

59.702
59.702 -=14,43%
14.43%
57.426
14.63%
57.426 ==14,63%
49.477 = 22,24%
22.24%
118.009 == 22,65%
118.009
22.65%
198.834
= 23,97%
198.834 =
23.97%
142.606
142.606 =- 35,04%
35.04%
264.686
264.686 = 17,53%
17.53%
326.502 = 16,61%
16.61%
13.194
13.194 = 5,32%
5.32%
281.747
281.747 = 31,36%
31.36%
131.974
131.974 = 25,63%
25.63%

=
=
=
=
=
--------------------------------------~
1.689.934 =
= 21,29%
9.625.499
1.689.934
21.29%
7.935.565

Wat blijkt
blijkt uit
uit deze
dezecijfers?
cijfers?
Wat
in de
de overwegend-katholieke
overwegend~katholieke provincies
provincies (N.Brabant
(N.Brabant en
en LimLim~
Dat in
burg) en
en in
indie
diemet
meteen
eensterke
sterkeKatholieke
Katholiekeminderheid
minderheid(Gelderland,
(Gelderland.
burg)
Utrecht en Overijssel)
Overijssel) de
de gehele
gehelebevolking,
bevolking. de
deniet-katholieke
niet~katholieke inbeinbe~
Utrecht
grepen)
veel sterker
ster'ker is
is toegenomen
toegenomen dan
dan in
in de
deoverige
overigeprovincies.
provincies.In
In
grepen) veel
de 5 bovengenoemde
bovengenoemde provincies
provincies is
is het
het Katholieke
Katholieke volksdeel
volksdeel niet
nietnoenoe~
menswaardig méér
het niet-Katholieke,
niet~Katholieke. maar
maar een
een
menswaardig
méér vooruitgegaan
vooruitgegaan dan het
groter deel
deel der
der Katholieken
Katholieken isis bij
bij die
die snellere
snellereaanwas
aanwasbetrokken
betrokken
veel groter
geweest dan
dan van
vande
deandersdenkenden.
andersdenkenden.Immers:
Immers:
geweest
Katholieken
Brabant 1.055.320
1.055.320
Noord Brabant
Limburg
646.717
Gelderland
391.390
Overijssel
193827
Utrecht
173.266
totaal
2.460.520
(3.703.572)niet
nietminder
minderdan
dan
aldus van de Katholieken in heel het land (3.703.572)
2/s deel.
66.43
bijna 2/3
deel.
66.43 %
% = bijna
Terwijl
de 5.921,927
5.921.927 niet-Katholieken
niet~Katholieken in
provincies
Terwijl van
van de
in die 55provincies
woonden
Noord Brabant
124813
Brabant 124
813
Limburg
37.388
Gelderland
636737
Overijssel
444.970
376.300
Utrecht
totaal
1.620.208
% deel.
% dus
dus iets
iets meer
meer dan
dan 34
dit
27,35 %
dit is slechts 27,35
resultaten samen,
samen, dan
dan zien
zien we het
Vatten
deze resultaten
het volgende:
volgende:
Vatten we deze
1930
1947
stijging
876.384 == ++ 17,36
niet~Katholieken
5.045.543
5.921.927
876.384
17.36 %
niet-Katholieken
813.550== +28,15 %
Katholieken
2.890.022
3.703.572
813.550
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Van de totale aanwas der bevolking van 1930 tot 1947 in Nederland, groot 1.689.934 was dus niet minder dan 813.550 = 48,14 %
Katholiek; mocht dat in die mate doorgaan, -dan zal binnen afzienbare
tijd de helft der toeneming tot ons behoren.
Deze cijfers en stijgingspercentages ziende, zal niemand er zich meer
over verwonderen, dat de katholieken van 1930 tot 1947 over het gehele land genomen met ruim 2 % zijn vooruitgegaan.
Oorzaken dier vooruitgang
Nu vragen wij ons vanzelf af: hoe komt het, dat wij die vooruitgang
kunnen boeken?
Immigratie? Cijfers daarover staan ons niet ter beschikking, maar
we menen toch te weten, dat de vreemde mijnwerkers ( Polen, Belgen,
Italianen en Duitsers) nooit zeer talrijk zijn geweest en het grootste
deel hunner na korte tijd weer huiswaarts keerde.
Emigratie van meer niet-Katholieken? Wel waarschijnlijk, maar
deze dagtekent hoofdzakelijk van na de volkstelling van Mei 1947. De
cijfers der niet-Katholieken in Eindhoven en de Limburgse mijnstreek
bewijzen, dat uit de Noord-Oostelijke, dus overwegend Protestantse
provincies duizenden in Brabant en Limburg werk hebben gevonden,
zonder hun immigratie zou het percentage der inheemse Katholieke
bevolking nog veel sterker gestegen zijn.
Dan blijft als hoofdoorzaak over: de grotere kinderrijkdom der
Katholieken.
Het nu volgende staatje over de interne leeftijdsopbouw bij de verschillende confessies spreekt een taal, welke aan duidelijkheid niets
te wensen overlaat.
Rijk
70 j. en ouder 402.466 == 4,18%
65 r-- 69 j.
280.673 = 2,91%
50 r 64 j.
1.241.819 = 12,90%
40 ^- 49 j.
1.167.987 = 12,13%
25 39 j.
2.097.787 = 21.79%
21 .-- 24 j.
642.594 = 6,67%
16--20j.
810.285.= 8,41%
0 ^- 15 j.
2.981.888 = 30,97%

Katholiek
131.317 = 3,54%
92.552 = 2,49%
404.124 = 10,91%
401.218 = 10,83%
771.950 = 20,84%
260.367 = 7.03%
342.203 = 9,23%
1.299.841 = 35,09%

Nederl. Hervormd
171.012 = 5,72%
111.226 = 3,72%
454.289 = 15,19%
388.626 = 13,00%
650.915 = 21,77%
187.113 = 6,26%
231.568 = 7,74%
794.090 = 26,56%

9.625.499 = 99,96%

3.703.572 = 99,96%

2.988.839 = 99,96%

70 j. en ouder
65 69 j.
50--64j.
40 r 49 j.
25-39 j.
21
24j.
16---20j.
0— 15 j.

Gereformeerd
39.221 = 4,26%
25.365 = 2,75%
109.771 = 11,92%
104.222 = 11,32%
192.291 = 20,89%
62.549 = 6,79%
80.956 = 8,79%
305.806 = 33,23%

Onkerkelijk
36.917 = 2,24%
34.627 = 2,10%
204.631 = 12,46%
219.989 = 13,40%
403.533 = 24,58%
111.410 = 6,78%
130.655 = 7,96%
499.452 = 30,43%

Overige
23.999 = 6,45%
16.903 = 4,54%
69.004 = 18,56%
53.932 = 14,50%
79.098 = 21,28%
21.055 = 5,66%
24.903 = 6,69%
82.699 = 22,24%

Totaal

920.181

Totaal

= 99,95%

1.641.214

= 99,95%

371.693

= 99,92%
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Onder de benaming „Gereformeerden" zijn hier 4 groepen samengevat ( Gereformeerde Kerken, Christelijk-Gereformeerden, de Gereformeerden onderhoudende art. 31 de z.g. Schilderianen - en de
Gereformeerde gemeente) . Met „overige" worden bedoeld: de kleinere
Protstantse genootschappen als Waals-Hervormden, Luthersen,
Doopsgezinden en Remonstranten; Israelieten, Oud-Katholieken, Baptisten, Leger des Heils enz.
Wie de cijfers aandachtig beschouwt, hem zal het opvallen, hoe
wij Katholieken, in de oudere leeftijdsgroepen beneden het landsgemiddelde blijven tot en met de groep van 25-39 jaar; maar dan beginnen we op te halen met steeds groter voorsprong. Het omgekeerde is
het geval bij de Hervormden en vooral de „overige". De lijn der Gereformeerden loopt vrijwel parallel met die der Katholieken. Dat de
onkerkelijkheid betrekkelijk nog van jonge datum is, blijkt uit hun
aantallen in de rijen der oudsten (65 jaar en ouder) ; in de categorieën
van 49 tot 65 zijn ze al „bij", om vooral onrustbarend te stijgen in de
groep van 25-39. Velen zullen ook verwonderd staan over hun hoog
cijfer in de leeftijd van 0-15 jaar. Ik weet ook geen uitleg te geven;
alleen vrees ik, dat er onder hen heel wat Rooms-gedoopte kinderen
zijn van gemengde huwelijken, waar de oorspronkelijk Katholieke
moeder eerst haar plichten, de huwelijksplicht inbegrepen, heeft waargenomen, maar later, onder de invloed van de wellicht om sociale ongerechtigheden communist geworden man ook eindelijk is bezweken en
waar dan ook de kinderen, ondanks het Katholieke doopsel, met of
tegen haar zin, bij de volkstelling als „zonder kerkgenootschap" zijn
ingeschreven. Uit mijn eigen ondervinding zijn me zulke gevallen
bekend.
De grotere kinderrijkdom van onze Katholieke gezinnen kunnen we
ook op een andere wijze aantonen, door niet de interne, maar meer de
externe samenstelling in de cijfers te vermelden en dezelfde leef tij dsgroepen in hun verband met het geheel te beschouwen. We zien dan
het volgende:
Totaal

70 j. en ouder

65 r 69 j.
50 64j.
40 49 j.
25 .-- 39 j.
21 ^- 24 j.
16 r 20 j.
0 -- 15j.

Totaal

402.466
280.673
1.241.819
1.167.987
2.097.787
642.594
810.285
2.981.888

9.625.499
Gereformeerd
39.221 = 9,74%
70 j. en ouder
65
69j.
25.365 = 9,03%
50r64j.
109.771 = 8,83%
40 -49 j.
104,222 = 8,92%
25
39j.
192,291 = 9,16%
21 -- 24j.
62,549 = 9,73%
16.-20j.
80,956 = 9,99%
0r15j.
305,806. - 10,25%
Totaal
920,181 = 9,54%
33

Katholiek

Hervormd

131.317 = 32,62%
92.552 = 32,97%
404.124 = 32,54%
401.218 = 34,35%
771.950 = 36,79%
260.367 = 40,51%
342.203 = 42,23%
1.299.841 = 43,59%

171.012 = 42,49%
111.226 = 39,62%
454.289 = 36,58%
388.626 = 33,27%
650.915 = 31,02%
187.113 = 29,11%
231.568 = 28,57%
794.090 = 26,63%

3.703.572 = 38,47%
Onkerkelijk
36.917 = 9,17%
34.627 = 12,33%
204.631 = 16,47%
219,989 = 18,83%
403,533 = 19,23%
111,410 = 17,33%
130,650 = 16,12%
499,452 = 16,74%

2.988.839 = 31,03%
Overigen
23.999 = 5,96%
16.903 = 6,02%
69.004 = 5,55%
53,932 = 4,61%
79,098 = 3,77%
21,055 = 3,27%
24,903 = 3,07%
82,699 = 2,43%

1,641,214 = 17,04%

371,693 = 3,86%
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Zijn deze cijfers niet buitengewoon leerzaam?
Wie kan zonder deernis de aftakeling aanschouwen der „overigen"
en vooral der Nederlands-Hervormden? Waar is de trotse „Volkskerk, de Kerk der Protestantse Nederlandse natie" gebleven? In het
midden der vorige eeuw omvatte ze nog ruim de helft der bevolking.
Toen begon de doleantie (de afscheiding der Gereformeerden) te
knagen aan de voet van de stam; tegen het einde der eeuw gaat de
onkerkelijkheid de grond onder haar weg spoelen. En nu is het zo ver
gekomen, dat „Rome", het niet zozeer gehate maar veel meer nog
geminachte „Rome", haar verre heeft overvleugeld ondanks het schelden en wroeten der „Evangelische" Maatschappij.
Maar wie huivert niet bij het zien van de stijgende lijn bij de onkerkelijken? En zij komen niet uitsluitend uit de rijen der Hervormden
en der „overigen". Wie de cijfers ook der Gereformeerden nauwkeuriger bekijkt, merkt op, dat ook bij hen inzinkingen voorkomen; het
percentage der oudsten overtreft dat van het eindcijfer (9,74% en
9,54% ) ; in de groepen van 65-25 daling, al is die niet zo belangrijk;
eerst bij de categorie van 21-24 hebben ze zich hersteld en gaan dan
steeds hoewel langzaam, omhoog.
En hoe staat het met ons? Kunnen wij misschien onverdeeld tevreden
en blijde zijn? Volstrekt niet. Trouwens: volkomen tevreden zouden we
nooit mogen zijn, vóórdat Christus' hartewens en smeekbede vervuld
is „dat allen één mogen zijn", één kudde en één Herder. Maar zo ver is
het nog lang niet. Neen, ook in onze lijn zitten zwakke plekken. in
Noord-Brabant evenzeer als in onze grote Hollandse steden. In de 3e
groep 50-64 gaat het cijfer zelfs omlaag: o.i. hadden de cijfers telkens
moeten stijgen met ± 1,60, dus moeten ziin ± 34,60; 36,20; 37,80 en
39,20 en zijn ze eerst in de 6e groep normaal. Er „ontbreken" derhalve
van 65-69 jaar 34,60
van 60-64 jaar 36,20
van 50-59 jaar 37,80
van 40-49 jaar 39,20

-- 32,97 = 1,63 X
- 32,54 = 3,66 X
- 34,35 = 3,45 X
-- 36,79 = 2,21 X

± 900
± 4000
± 4000
± 7700
totaal

=
=
=
=

±
±
±
±

1450
14600
13800
17000

± 46850

Zijn er dan in die 17 jaar niet meer afgevallen dan ± 47000? Wie
zo rekent, ziet 2 factoren over het hoofd:

1. enige duizenden vreemdelingen, Belgen, Duitsers, Polen en Italianen. dus meestal Katholieken, die zich in ons land gevestigd
hebben in fabriekssteden en de Limburgse mijnbouw.
2. de bekeerlingen. Hoeveel? Het is moeilijk, dit precies na te gaan,
maar Pater Grond meent, in zijn artikelen in De Tijd, hun aantal
gerust te mogen schatten op minstens vijftigduizend.
Hieruit volgt, dat we het aantal geheel afgedwaalden op minstens
honderdduizend mogen stellen. Ik vrees, dat dit getal eer als te laag
dan te hoog moet worden beschouwd. Merkbaar verschil tussen mannen en vrouwen hebben we niet kunnen constateren, omdat ook in
de lijsten der gehele bevolking het getal der vrouwen dat van de
mannen sterk overtreft.
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Maar wel hebben we sterk de indruk, dat de grote afval niet is van
de laatste jaren, maar dagtekent van een veertig jaar geleden en in de
latere generaties aan het afnemen is. God geve het.
Tenslotte wagen we het nog een opmerking te maken, waar een
enigszins politieke tint aan is. In de Maasbode uit een schrijver de volgende klacht: „Verwonderlijk lijkt het, dat de aanwas onzer Katholieke bevolking zo weinig tot uiting komt in het stemmenaantal van
onze Katholieke Volkspartij".
De schrijver ziet een belangrijk feit over het hoofd nl. dat van de
5190732 kiesgerechtigden (nl. de personen in de leeftijd van de 5
oudste groepen) er niet meer dan 1801161 = 34,7 % Katholiek is. Nu
mogen we de K.V.P. niet beschouwen als alleen de Katholieke Partij;
de duizenden, die 6f op de Partij van de Arbeid 6f op de Katholieke
Nationale Partij (Welter) hun stemmen uitbrengen, mogen we niet
zonder meer als „slechte" Katholieken beschouwen; ze mogen „onverstandige" Katholieken genoemd worden, zonder twijfel zijn ze in
grote meerderheid overtuigde en oprechte Katholieken. In dat licht
beschouwd, mogen we met ons aantal van 31 afgevaardigden van de
K.V.P. gerust tevreden zijn.
Onze eindconclusie is deze: dat wij, Katholieken, de toekomst met
een gematigd optimisme tegemoet mogen zien.
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reeks, dank zij de merkwaardig heldere uiteenzetting van de thomistische philosophie in al haar voornaamste onderdelen (theorie van de
kennis, natuurphilosophie, metaphysica, ethiek) . Dit werk verraadt een
zeer grote vertrouwdheid met het werk van de Aquinaat, met zijn grote
commentatoren, en met de moderne controversen over de grondstellingen van het thomisme. Iets wat men de schrijver niet zal verwijten is
besluiteloosheid of een overdreven neiging tot compromissen. Hij is
thomist „tout court" en overtuigd van de blijvende absolute waarde
van de fundamentele inzichten van S. Thomas over de realiteit der
dingen. We zouden hem kunnen indelen bij de pantserdivisie van het
thomisme. Heeft hij een thomistische waarheid ontdekt en met de hem
eigen helderheid omschreven, dan zet hij de vijand achterna om hem
duchtig op de korrel te nemen. Niet alleen de grote dwalingen, als daar
zijn het idealisme, het relativisme, het existentialisme worden met grof
geschut bewerkt, ook onder de mindere ketterijen en de niet-orthodoxe
thomisten wordt een grote ravage aangericht. Dat er hier en daar harde
klappen vallen „il faut être bête comme un psychiátre matérialiste
pour ne pas saisir de telles nuances ...." (blz. 166) — hoeft dus de
lezer niet af te schrikken: de materie die hier wordt aangeboden is
stevig en interessant genoeg om het gedruis mee in de koop te nemen.
De slagvaardigheid van de schrijver geeft overigens aan heel het boek
een levendige allure die over vele uiteraard rotsachtige passages heenhelpt. Ook een paar vernuftige plaatjes, die de moeilijke relaties tussen
essentie en existentie, stof en vorm, substantie en accident voorstellen,
verlevendigen het geheel.
We zouden overigens de indruk niet willen wekken alsof P. Jugnet
een in de thomistische terminologie vastgeroeste denker zou zijn. Wel
integendeel. Hij kent zeer goed de blijvende dus ook de actuele
betekenis van deze terminologie, en ziet het thomisme in het perspectief
van de zeer moderne problematiek van een metaphysiek gecentreerd op
het ik. Zo rechtvaardigt hij de thomistische indeling van het substantiele en het accidentele zijn door het blijvende ik-bewustzijn onder de
verschillende ik-toestanden (blz. 130) , en het thomistische causaliteitsbeginsel door onze eigen causaliteit op de ons omringende dingen
(blz. 141) . Hier ligt voor specialisten stof voor verder nadenken.
We verlaten niet zonder spijt deze uitstekende inleiding, die we in
een adem hebben uitgelezen, om een inleiding tot S. Thomas van een
heel andere aard aan te bevelen.
Mgr Gillet 4 ) , oud Magister Generaal der Dominikanen, titulair
bisschop van Nicea heeft nl. in een andere reeks, „Les Constructeurs",
uitgegeven bij Dunod, een boekje geschreven, bestemd voor het ontwikkeld publiek. In deze reeks bevindt de Aquinaat zich, wellicht tot
zijn verwondering, in het gezelschap van Richelieu, Washington,
Roosevelt en .... La Monarchie Française alle „constructeurs" van
prima gehalte! In dit leken gezelschap heeft de heilige bescheiden zijn
aureool afgenomen, en heet hij Thomas d'Aquin. De schrijver laat heel
zijn onderhoudende en sympathieke uiteenzetting wentelen rond de
4)

M. GILLET, Thomas d'Aquin, Dunod, 1949, 284 blz.
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idee, dat het de eigen taak is geweest van S. Thomas aan de katholieke
theologie de status te geven van een echte wetenschap. De theologie
van de augustiniaanse richting kende weliswaar ook een zeker gebruik
van de rede, maar zij vermeed de stricte syllogistische redenering aan
de geopenbaarde gegevens toe te passen en ze tot een samenhangend
en intelligibel geheel te construeren. Voor S. Thomas echter is de
theologie „een wetenschap, die zich op de artikelen van het geloof
baseert als op eerste beginselen, om daaruit af te leiden, wat het menselijk inzicht ervan kan vatten" (blz. 142) . Om uit de geloofswaarheden de theologische deducties af te leiden heeft hij als instrument de
denkleer van Aristoteles aangewend, niet omdat deze van Aristoteles
is, maar omdat zij feitelijk samenvalt met het menselijk denken in het
algemeen. Door op deze wijze de theologie te hebben verheven tot een
ware wetenschap heeft S. Thomas de christelijke denker een methode
aan de hand gedaan, die hem toelaat problemen van alle tijden in het
licht van het geloof en van de rede te onderzoeken en op te lossen. De
schrijver werkt deze gedachte uit in de drie hoofdstukken van het
eerste deel, over de tegenstelling tussen augustinianisme en aristotelisme, over S. Thomas als philosoof in welk hoofdstuk een korte paraphrase wordt gegeven van de Godsbewijzen en van de zijnsleer — en
over S. Thomas als theoloog, waarin de centrale stelling met klem
wordt verdedigd.
In het tweede deel past de schrijver zijn stelling toe op de moraal en
de mystieke leer van S. Thomas, op zijn sociale leer, en tenslotte op
zijn paedagogische beginselen. Telkens wordt aangetoond, hoe het
katholiek geloof door de rede geholpen op elk dezer gebieden, ook in
hun moderne problematiek, rijk is aan altijd geldende beginselen.
Alhoewel Mgr Gillet steeds weer herhaalt . dat S. Thomas van de
theologie een echte wetenschap heeft gemaakt, toch menen wij niet, dat
hij een duidelijke stelling heeft willen innemen in het debat, dat sedert
enkele jaren aan de orde is, nl. over het al of niet strict wetenschappelijk karakter van de theologie. Zijn sympathieën schijnen wel over te
hellen naar de stelling van P. Chenu, O.P., gevolgd door Mgr Grabmann, volgens dewelke de theologie een stricte, alhoewel aan het
geloof ondergeschikte wetenschap is, maar hij verwerpt niet uitdrukkelijk de mening van P. J. Bonnefoy e.a. die de theologie beschouwen als
een wetenschap „in de brede zin" van het woord. In elk geval brengt
hij geen licht in het debat over de theologie als wetenschap in de
stricte of in de brede zin hetgeen eerder zal worden toegejuicht door
de lezers waarvoor het boek is bestemd. Wat ze aan technische discussies graag zullen missen, winnen ze aan helderheid en bevattelijkheid.
We vermelden hier enkel een andere soort van Inleiding tot het
thomisme, nl. het bekende boek van G. M. Manser, Das Wesen des
Thomismus, dat zijn derde verbeterde en uitgebreide uitgave beleefde 5 ) . Dit boek kan alleen met vrucht gelezen worden door reeds meer
gevorderde thomisten. Het bevat niet zozeer een volledig overzicht van
heel de thomistische philosophie, als wel de uitgewerkte thesis van de
5)

Paulus-Verlag, . Freiburg i.d. Schweiz, 1949, 728 blz.
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schrijver, die de theorie van potentie en akt terecht als het fundamentele begripspaar van het thomisme beschouwt. Deze derde uitgave verschilt van de tweede voornamelijk hierdoor, dat het hoofdstuk over het
natuurrecht is weggevallen, terwijl er twee werden bijgevoegd, nl. over
de transcendentale relatie en over de mens als individu en gemeenschapswezen. Het grootste gedeelte van dit belangrijk werk handelt
over de Godskennis, de transcendentie van God en de schepping.
Thomistische Godsleer
Uit de bekeringsgeschiedenis van Jacques en Raïssa Maritain (Les
Grandes Amitiés) en van Thomas Merton (The Seven Storey Mountain) blijkt welke indruk de thomistische Godsidee maakt op geesten,
die oprecht God zoeken. De Maritains ontdekten de philosophische
grondslag van hun jong geloof in het tractaat over God in het eerste
deel van de Summa, de Amerikaanse trappist in een uiteenzetting van
Et. Gilson over de thomistische Godsidee. Hieruit blijkt, hoe de centrale idee van het thomisme, waarheen al zijn grote intuïties convergeren, de Zuivere Akt, haar volle waarde bezit voor alle tijden. Overal
waar een mens zoekt naar God, of Hem reeds gevonden heeft, en zich
op deze ontmoeting philosophisch wil bezinnen — hetgeen niet onontbeerlijk is! zal hij in het Godsbegrip van het thomisme een volledige
philosophische bevrediging vinden. Het is dan ook van groot belang,
dat deze theorie over God steeds zal worden voorgehouden, en waar
het kan uitgediept. Drie werken van zeer ongelijke afmetingen en
overigens verschillende bedoelingen zijn in dit verband verschenen.
Aan al de lezers van dit tijdschrift kunnen we de brochure aanbevelen van Mgr Prof. Dr Bellon, van de Universiteit van Nijmegen
over Het Geloof in God 6 ) . Dit boekje bevat een korte samenvatting
van de natuurlijke godsdienstwetenschap. Met een volmaakte beheersing van de stof kenschetst de schrijver met enkele zinnen de verschillende verklaringen, die werden gegeven voor het ontstaan van het
Godsgeloof bij de mens. Tegenover de archeologische, geschiedkundige, taalkundige, ethnologische argumenten over het ontstaan van de
Godsidee, plaatst dit uitstekende boekje in eenvoudige taal de normale
en spontane conclusie van de nadenkende geest tot het bestaan van
God. De schrijver geeft op blz. 49-50 een korte paraphrase van de
„quinque viae" van S. Thomas, voegt hier de argumenten uit de
geluksstreving en uit het geweten aan toe (blz. 55 sq) en toont tenslotte de ontoereikendheid aan van het existentialisme op het gebied
van de natuurlijke Godskennis. Tenslotte vindt de lezer op blz. 57-58
een uitstekende omschrijving van de „metaphysische functie van de
menselijke geest", die het ons mogelijk maakt tot de kennis van God op
te stijgen. Deze functie, zegt de schrijver „drijft de mens er toe de
zedelijke orde en de geestelijke waarden te verbinden met en te zien als
een deelhebben aan de laatste Grond van alle Zijn, God (57).
6 ) Mgr Prof. Dr K. L. BELLON, Het Geloof in God (Kath. Vl. Hogeschooluitbreiding, Jg. 44, nr 2) . — Standaard - Boekhandel, Antwerpen, 1950, 62 pp., Fr. 25.
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Hoe deze functie van de menselijke geest de verbinding van de
eindige geest, die de mens is, met de goddelijke geest tot stand brengt,
wordt in het kort uiteengezet door D. J. B. Hawkins in The essentials
of theism 7 ) . Het is een tamelijk technische samenvatting van de voornaamste stellingen van de thomistische Godsleer: het bestaan van God,
zijn oneindigheid, zijn zuiver geest-zijn, de schepping, God als morele
wetgever, Gods invloed op de vrije wil, God en het probleem van het
kwaad. Deze hoofdstukken worden voorafgegaan door een polemische
uiteenzetting tegen Hume en Kant die de metaphysische draagwijdte
van het causaliteitsbeginsel bestrijden. Dat, zoals Kant meende, de
menselijke rede alleen in staat zou zijn, in de stoffelijke wereld het
oorzakelijkheidsverband tussen de phenomenen te kennen en onmoge
lijk tot een hogere oorzaak zou kunnen opklimmen, schijnt me wel een
overwonnen standpunt te zijn. Toch is het nog steeds leerzaam, na te
gaan, hoe een denker als de philosoof van Koenigsberg tot zulke
conclusies kon komen. De kracht van het thomistisch, metaphysisch
denken komt duidelijker uit, tegen de achtergrond van de kantiaans
conceptualistische wijsbegeerte. Het boekje van Hawkins is gering in
omvang, maar elke zin heeft er zijn waarde, en wie zich enige inspanning wil getroosten zal hier een sobere en duidelijke schets vinden van
de thomistische Godsleer. Zij is weliswaar niet volledig, maar, zoals de
titel zegt, het essentiële wordt hier grondig behandeld.
Meer uitgebreid is de Philosophische Gotteslehre van Caspar Nink
S.J. 8 ) , professor aan de philosophisch-theologische hogeschool Sankt
Georgen te Frankfurt am Main. We hebben hier te doen met een
wetenschappelijke natuurlijke Godsleer (soms, verkeerd, theodicee genoemd) in moderne thomistische zin. De indeling van het boek mag
klassiek genoemd worden: in het eerste deel behandelt de schrijver de
rationele argumenten voor het Godsbestaan, in het tweede de natuur of
het wezen van God en zijn attributen: kennis en wil, in het derde de
problemen van de schepping, de goddelijke medewerking en de Voorzienigheid. Het boek stelt tamelijk hoge eisen aan de lezer. Het is
duidelijk, dat de auteur, — die ook een kommentaar op de eerste
hoofdstukken van de Phánomenologie des Geistes schreef — bij Hegel
ter schole is geweest, en dat hij er naar streeft, niet alleen de systematische eenheid maar ook hier en daar de ingewikkelde zinswendingen
van de Berlijnse Professor te evenaren. Nink baseert heel zijn werk op
de ontleding van het zijnde, en elk probleem wordt opgelost volgens
het beginsel dat, waar twee elementen in eenzelfde zijnde aanwezig
zijn, maar op een toevallige, niet-noodzakelijke wijze, er voor dit
samenzijn een oorzaak moet gevonden worden buiten deze twee elementen. Dit is ongetwijfeld een echt thomistische uitdrukking van het
thomistisch-metaphysisch causaliteitsbeginsel, en de schrijver weet het
met consequentie in heel zijn boek toe te passen: hetgeen er een zeer
sterke systematische eenheid aan geeft. Naar onze bescheiden mening
zou er echter dieper moeten gepeild worden, als Nink dat doet, naar
7) D. J. B. HAWKINS, The essentials of theism. — Sheed and Ward, Londen,
1949, 152 blz. Fr. 75.
8) Caspar NINK, Philosophische Gotteslehre.
Kosel- Verlag, MV nchen, 268 blz.

TH-ÓMISTISCHE LITERATLILIR (II)

521

het moment in onze kennis, waar we werkelijk twee metaphysische
elementen aantreffen die toevallig niet noodzakelijk in eenzelfde
wezen verbonden zijn. Uit loutere ideeën kan men deze samenstelling
niet afleiden men moet ze ergens constateren. Zou het niet kunnen
zijn in ons geestelijk bestaan, dat in zich een grens heeft, een element
van eindigheid, zodat dit bestaan niet noodzakelijk is, en dus uitwijst
naar de absolute, zuivere Akt. Maar we kunnen deze discussies rustig
aan de specialisten overlaten.
Van een heel andere aard is het boekje, waarin G. Siegmund 9 een
bekend schrijver op het gebied van de Godsleer, zeven studiën verzameld heeft over het moderne Godsgeloof en -ongeloof. Ze zijn alle
zeer lezenswaardig, voor ieder ontwikkelde volkomen begrijpelijk. De
origineelste dezer essais zijn niet van metaphysische, maar eerder van
psychologische aard. De schrijver heeft zijn voordeel gedaan met de
dagboeken, herinneringen en „biechten" van moderne schrijvers, om
daaruit de algemene kenmerken van de moderne opvattingen over God
te verzamelen. De geschriften van Tolstoï, Strindberg, Oscar Wilde,
de briefwisseling van Jacques Rivière met Paul Claudel en andere
psychologische documenten, en vooral de werken van Nietzsche werden onderzocht. De schrijver komt tot het besluit, dat de moderne mens
uiterst subjectivistisch is ingesteld, dat hij geen enkele waarheid aanvaardt, die niet in het eigen voor elke transcendentie gesloten ik, hetzij
in de geest hetzij in het instinct, haar laatste geldigheid put. Deze vergoddelijking van het ik loopt echter steeds uit op de afgrond van het
nihilisme en van de wanhoop, in niet weinige gevallen op waanzin en
zelfmoord. Alleen wanneer de mens zich openstelt voor het absolute,
het transcendente en zo zijn ,, f austische", in feite ziekelijke twijfelzucht
overwint, vindt hij zichzelf terug als evenwichtig mens, in harmonie
met de wetten van het zijn.
) ,

.

Drie thomi sten geëerd
Drie neo-thomisten ontvingen de eer van een verzamelwerk aan hun
philosophische arbeid gewijd. De Bibliothéque de la Revue Thomiste
gaf een groot in octavo boek in het licht met als titel: Jacques Maritain,
son oeuvre philosophique; bij de „Editions du Cerf" verscheen in de
reeks „Rencontres" Etienne Gilson philosophe de la chrétienté; door
de „Faculté Saint-Albert-.de-Louvain" werden twee delen Mélanges
Joseph Maréchal gepubliceerd 10 ) . Deze werken bevatten behalve een
kostbare bio-bibliographie van de drie wijsgeren, te zamen een vijftigtal
bijdragen van vrienden en bewonderaars. Deze bijdragen staan alle op
een hoog wetenschappelijk peil.
De vrienden van Jacques Maritain hebben zich beijverd de verschil9) Georg SIEGMUND, Gott heute. r Verlag Parzeller & Co, Fulda, 1949,
172 blz.
10) Jacques Maritain. r Desclée De Brouwer, Parijs, (1950) , 342 blz., Fr. 90.
Etienne Gilson philosophe de la chrétienté.
Editions du Cerf, Parijs, 296 blz.
Mélanges Joseph Maréchal. 2 delen.
Desclée De Brouwer, Parijs, 380, 426 blz.,
Fr. 450.
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om alleen de meest bekende te noemen, behandelen elk een bepaald
punt van hun specialiteit op het uitgebreid wijsgerig gebied.

Psychologie en natuurphilosophie
Onder de tractaten, die samen de Summa theologica uitmaken, is dat
over de mens (I, Qu. 75.101) wel een der diepzinnigste. De kern
hiervan is het probleem van het menselijk levensbeginsel, de ziel en
haar verhouding tot het lichaam: de psychologie of zielsleer. Wat de
H. Thomas op het oog heeft is de eigen zienswijze van de menselijke
existentie, de metaphysische kern ervan. In de moderne tijden echter
heeft zich een wetenschap ontwikkeld van de menselijke levensverschijnselen, een geesteswetenschap, die ook wel in haar verschillende
vormen experimentele psychologie wordt genoemd. Deze wetenschap
is tot het inzicht gekomen, dat zij het begrip „ziel" eigenlijk niet nodig
heeft om haar eigen phenomenele onderzoekingen tot een goed eind te
brengen. Zij spreekt van een „psychologie zonder ziel". Positivistische
geleerden trekken daar de valse conclusie uit dat de ziel eigenlijk niet
bestaat. Ze redeneren ongeveer als de chirurg, die verklaarde, dat hij
nooit de ziel had gevonden aan het punt van zijn snij mes, en dat hij
bijgevolg het bestaan ervan niet kon aanvaarden. Alleen wijzen dergelijke excessen op het feit, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen
de ziel, welke het metaphysisch denken tot object heeft en de ziel die
door de experimentele psychologie wordt onderzocht. Waarin bestaat
dit verschil? Dit belangrijk probleem heeft Prof. Strasser 11 ) van de
Universiteit van Nijmegen tot voorwerp van zijn onderzoek gemaakt.
Als specialist in de Husserl-literatuur is de schrijver grondig op de
hoogte van de moderne denkmethode, en de phaenomenologische beschouwingswijze, de verschillende husserliaanse reducties, het „tussen-

haakjes-zetten" van vele dingen hebben voor hem niets geheimzinnigs.
Nu is het merkwaardig hoe hij in dit boek langs die moderne methodologie een eigenaardig licht werpt op de fundamentele inzichten van het
thomistisch zielsbegrip. Duidelijker dan het bij de H. Thomas het geval
is, alhoewel daar alle gegevens voorhanden zijn -- onderscheidt de
schrijver o.i. zeer terecht tus§en een onmiddellijk primair zelfbewustzijn,
waardoor we onze geestelijke kern, onze ziel als substantiële, op zichzelf bestaande vorm kennen door een absoluut immanente, niet-objectiveerbare kennis, als „een actief aanwezig zijn van mijn geest in zichzelf" (blz. 172) (de „reditio ad seipsum" van S. Thomas) en de
objectieve kennis van onze psychologische handelingen, die als quasiobjecten, door reflexie kunnen gekend worden. In ons bewustzijn
treffen we dus terzelfdertijd een geestelijk zijnsmoment het voorwerp der metaphysische psychologie ^-, en een groot aantal psychologische akten --- die door de empirische psychologie bestudeerd worden.
Tussen deze twee aspecten van ons zelfbewustzijn ziet de schrijver een
essentieel verband, nl. het metaphysische ik is het zingevend middelpunt van de psychologische akten (blz. 167-168) . Zo kan de schrijver
11) S. STRASSER, Het zielsbegrip in de metaphysische en in de empirische psyE. Nauwelaerts, Leuven; W. Smolders, Nijmegen, 1950, 220 blz., Fr. 190.

chologie.

THOMISTISCHE
LITERATUUR (II)
(lI)
THOMISTISCHE LITERATUUR

525

de „ziel"
"ziel" van de metaphysische
metaphysische psychologie
psychologie zeer
zeer scherp
scherp onderscheiden
van de
van
de „ziel"
"ziel" der
der experimentele
experimentele zielkunde
zielkunde zonder
zonder ze nochtans
nochtans te
te
scheiden. Zoals voldoende
scheiden.
voldoende blijkt
blijkt uit
uit deze
deze korte
korte samenvatting
samenvatting van
van de
de
dit merkwaardig
merkwaardig boek,
boek, is
is het
het vooral
vooral voor
voorspecialisspecialis~
hoofdgedachte van dit
ten en
en studerenden
studerenden bedoeld.
bedoeld. Ons
Ons schijnt
schijnt de
destelling
stellingvan
vandedeschrijver
schrijver
en hij
hij verrijkt
verrijkt onbetwistbaar
onbetwistbaar het
het klassieke
klassieke thomisme
thomisme door
door zijn
zijn
waar en
phaenomenologische ontledingen van het ik~bewustzijn. Nochtansphaenomlgisctdenvahik-bwustzj.Nocan
schijnt
Want de
de thomistische
thomistische metaphysische
metaphysische psychopsycho~
schijnt ze
ze ons
ons onvolledig. Want
logie beperkt
beperkt zich
ziel als
als een
een geest,
geest,als
alseen
een
zich niet
niet tot
tot de definitie van de ziel
stofverbonden,
verbonden.zij
zij
"ontspringend
ik". essentieel
essentieel maar
maar extrinsiek aan de stof
„ontspringend ik",
strekt
psychologische akten,
akten. die
die door
door de
deschrijver
schrijver quasiquasi~
strekt zich uit tot die psychologische
objecten worden genoemd,
genoemd. de
de denkakten,
denkakten. de
de wilsakten,
wilsakten. de
delevensakten,
levensakten.
en ook hierin ontdekt de H.
H. Thomas
Thomaseen
eenware
waremetaphysische
metaphysischestructuur
structuur
(we bedoelen
bedoelen hier
hier b.v.
b.v. de
de theorie
theorie van
van de
de intellectus
intellectus agens)
agens)., die
dietotaal
totaal
aan
de experimentele
experimentele psychologie
psychologie ontsnapt.
ontsnapt. En
hier zou
zou een
een nieuw
nieuw
aan de
En hier
probleem rijzen,
rijzen, dat
dat aan
aan de
de aandacht
aandacht van
van de
de schrijver
schrijver is
is ontgaan:
ontgaan: welk
welk
en in
in methode
methode ligt
ligter
erb.v.
b.v.tussen
tussende
demetaphysiek
metaphysiek
verschil in doelstelling en
van het
het denken,
denken. de
de metaphysiek
metaphysiek van
van het
het willen
willenen
enhet
hetexperimenteel
experimenteel
psychologische gegevens?
gegevens? De
Deschrijver
schrijverlijkt
lijkt ons
ons
onderzoek van die twee psychologische
wetenschappelijk voldoende
dit probleem
probleem een
een
wetenschappelijk
voldoende uitgerust
uitgerustom
om ook
ook op dit
afdoende
antwoord te geven.
geven.
afdoende antwoord
We wijzen
wijzen er
er de
de lezer
lezer op,
op. dat
dat blz. 43 op
op de
de plaats
plaats staat
staat van
van blz.
blz. 42
42
en omgekeerd,
omgekeerd, dat op blz.
blz. 62
62 door
door „Tieleman"
"Tieleman" Thielemans
Thielemans wordt
wordt bebe~
doeld. Persoonlijk vinden we het ook
ook jammer
jammer dat
tekst
dat de Nederlandse tekst
Engelse citaten.
citaten.
dikwijls wordt onderbroken
zo dikwijls
onderbroken door
door Franse.
Franse, Duitse en Engelse
De lezers
lezers van
van dit
dit boek
boek zullen
zullen die
diewel
welbegrijpen,
begrijpen. maar
maar zelfs
zelfs ininwetenweten~
schappelijke
ditdooreenhaspelen
dooreenhaspelen van
van de
de talen
talen
schappelijke werken
werken vinden
vinden we dit
aesthetisch
onverantwoord. Een sierlijke
Sierlijke Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling met
met
aesthetisch onverantwoord.
desnoods de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke tekst in voetnoot,
voetnoot. zou
zou aan
aan de
deleesbaarheid
leesbaarheid
de materiële,
maarook
ookdedeformeel~aesthetische
formeel-aesthetische
materiële. maar
- ten
ten
-— niet
niet alleen
alleen de
goede komen.
komen.
de psychologie
psychologiekomt
komt ook
ookde
denatuurphilosophie
natuurphilosophie ter
ter sprake
sprake in
in
Naast de
lezenswaardig werk van de
de Engelsman
Engelsman Gavin
Gavin
een zeer interessant
interessant en lezenswaardig
Ardley U).
12 ).
In onze vorige
vorige kroniek
kroniek hebben
hebben wij
wij er op
op gewezen,
gewezen. dat
datde
dethomistithomisti~
sche philosophie van de
de natuur
natuur een
eender
dermeest
meestomstreden
omstredenvraagstukken
vraagstukken
is. Kan
Kan het
het zgn.
zgn. hylemorphisme
hylemorphisme (theorie
(theorie volgens
volgens welke
welke de
destoffelijke
stoffelijke
vorm) nog
nog gehandhaafd
gehandhaafd worden
worden
wereld is
is samengesteld
samengesteld uit
uit stof en vorm)
wereld
t.o.V.
de moderne
moderne wetenschapstheorieën?
wetenschapstheorieën? Het nieuwe
nieuwe boek
boek van
vanGavin
Gavin
t.o.v. de
and Kant
Kant verdedigt
met klem
dat tussen
tussen
verdedigt met
klem de stelling dat
Ardley, Aquinas and
moderne theorieën
theorieën geen
geen tegenstelling
tegenstelling
thomistisch hylemorphisme
thomistisch
hylemorphisme en
en moderne
enbijgevolg
bijgevolg
kán bestaan.
bestaan. Zij
Zij hebben
hebben immers
immers een
een verschillend
verschillend object
objecten
kan
een verschillende kenmethode.
kenmethode. Terwijl
Terwijl de
denatuurphilosophie
natuurphilosophiehet
het metameta~
physisch statuut
onderzoekt. en in deze de
de samensamen~
physisch
statuut van
van de reële wereld onderzoekt,
ontdekt van
stelling ontdekt
stof en
en vorm,
vorm. fabriceert
fabriceert de natuurwetenschap
natuurwetenschap
van stof
zij aan
aan de
deverschijnselen
verschijnselenopdringt,
opdringt.
willekeurige
werkhypothesen. die zij
willekeurige werkhypothesen,
mens te
te nutte
nutte te
te maken.
maken. De
Dewetenschappelijke
wetenschappelijkephysica
physicazegt
zegt
om deze de mens
12) Gavin
12)
and Kant,
Kant, Longmans.
& Co, Londen,
Londen, 1950,
1950,
Gavin ARDLEY, Aquinas and
Longmans, Green
Green &
256 blz.

526

THOMI STI SCHE LITERATUUR (II)

dus absoluut niets over de realiteit, het bestaan van haar denkmaaksels.
Het heeft geen zin zich de vraag te stellen of het atoom met zijn
ingewikkelde structuur van electronen, protonen, neutronen enz. waarbij de quanta moeten gerekend worden, werkelijk bestaat. Zulk atoom
dat nu met een „golving" wordt geassocieerd en nog vele andere
metamorphosen zal ondergaan heeft niets reëels aan zich: het is een
door de geleerden uitgedacht middel om de natuur te beheersen. Wat
die natuur in haar realiteit is, dat leert ons alleen het hylemorphisme.
Thomistische natuurphilosophie en moderne physica kunnen zich dus
beide handhaven en kunnen niet werkelijk in conflict komen, daar ze
het elk over iets anders hebben. Het is dan ook onmogelijk, zoals
sommige neo-thomisten trachten te doen, het hylemorphisme te willen
baseren op wetenschappelijke theorieën, en zich af te vragen waar in
de theorie van de atoom de stof en de vorm zouden te vinden zijn: de
wetenschap kan de metaphysiek noch ongeldig maken — hetgeen het
positivisme tracht te doen , --, noch enige hulp verlenen hetgeen
sommige neo-thomisten van haar verwachten. Zij houdt zich uitsluitend
bezig, als wetenschap, met nuttige denkmaaksels, de metaphysiek
daarentegen interesseert zich voor de,realiteit van het Zijnde. Volgens
de schrijver bestaat de positieve bijdrage van Kant tot het moderne
denken hierin, dat hij heeft aangetoond, hoe het wetenschappelijkdenkend verstand zich niet passief gedraagt tegenover de zichtbare
wereld, maar deze vragen stelt van zijn eigen vinding, en op die vragen
antwoorden eist, met het doel de natuur tot subjectieve doeleinden te
kunnen gebruiken. Kant heeft zich echter vergist, waar hij zijn vondst
verabsoluteerde en decreteerde, dat elke ware kennis van die aard was.
Hij verwaarloosde het feit, dat onze metaphysische kennis juist hierdoor mogelijk en noodzakelijk is, dat zij zich richt naar de realiteit van
de dingen en niet naar wetenschappelijke denkmaaksels.
De schrijver past zijn theorie van het wetenschappelijk denken toe,
niet alleen op de physica, maar ook op al de moderne wetenschappen,
en toont, hoe het objectiveren en het veralgemenen van subjectieve
denkmaaksels telkens op ongerijmdheden uitloopt. Zo bespreekt hij
o.m. het logisch positivisme, het historisch materialisme, het freudianisme, de sociologie. Deze delen zijn wel de interessantste van dit boek,
dat overigens uitmunt door zijn heldere schrijftrant. Het kan met een
minimum aan philosophische voorbereiding begrepen en genoten wor
den. We menen dat de thesis van de schrijver de goede richting uitgaat, maar dat hij de scheiding tussen objectief metaphysisch en
subjectief-wetenschappelijk denken al te scherp stelt. De wetenschap
heeft op een of andere wijze met de objectieve realiteit te maken, en
ons schijnt de oplossing die Maritain aan dit probleem heeft gegeven,
en die de schrijver op blz. 220 en vlg. met een zeker voorbehoud weergeeft, het best de gebieden van de klassieke natuurphilosophie en die
van de moderne wetenschappen te onderscheiden, zonder ze te scheiden: distinguer pour unir .
-
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definitief vredesverdrag met geheel Duitsland. Dit verdrag van Warschau viel min of meer samen met de terugkomst van Trygve Lie uit
Moskou. Hij was er zelfs toegelaten tot een audiëntie bij Stalin en was
van mening, dat de wereldvrede voor twintig jaar verzekerd zou zijn,
wanneer zijn program van 10 punten door de V.N. zou worden aanvaard.
Zijn optimisme vond geen weerklank, noch bij president Truman,
noch bij Dean Acheson. „De leiders van de Sovjet-unie", sprak Tru
man, „hebben de mond vol van democratie, doch oefenen in werkelijkheid een dictatuur uit. Zij spreken van nationale onafhankelijkheid,
doch in werkelijkheid heerst er in hun land nationale slavernij. Zij
prediken vrede met de mond, doch wijden alle energie aan het aankweken van agressie en aan het voorbereiden van een oorlog. Door
middel van infiltratie, subversie, propaganda en indirecte agressie hebben de heersers van de Sovjet-unie getracht, de grenzen van hun tota
litaire macht uit te breiden". En de staatssecretaris voor buitenlandse
zaken voegde er aan toe: „Moskou's tactiek stelt de wereld de mogelijkheid voor ogen, dat de Sovjet-leiders, als zij zich sterk genoeg
voelen, de verleiding niet zullen kunnen weerstaan om hun gewapende
macht te gebruiken als een instrument van hun politiek".
Toen dan ook op 25 Juni de wereld opgeschrikt werd door het
bericht, dat het communistisch leger van Noord-Korea de 38ste breedtegraad had overschreden, konden boven aangehaalde woorden de
indruk van „profetisch" maken, indien we niet tegelijkertijd waren
ingelicht, dat reeds een maand geleden de Amerikaanse ambassadeur
in Zuid-Korea gewaarschuwd had, dat een eventuele aanval van de
Noordelijken met hun onmiskenbare materiële superioriteit niet door de
Zuidelijken zou kunnen worden afgeslagen. Uit alles blijkt echter, dat
deze profeten de verwezenlijking van hun voorspelling niet zo spoedig
verwacht hadden. Nochtans vormde Zuid-Korea, evenals West-Duitsland een . gevaarlijk vacuum. Door de toegefelijkheid der andere grote
overwinnaars van Japan, bezette de Sovjet-Unie Noord-Korea, dat een
economisch-militair verdrag met Rusland sloot en een militair sterke
communistische staat stichtte. Nadat deze voldoende geconsolideerd
was, deelde Moskou mee in Januari 1949, dat de Russische troepen
waren teruggetrokken. In Zuid-Korea beperkten zich de Amerikanen
tot de poging deze republiek „democratisch" op te voeden, zonder voldoende militaire opleiding te geven en tevens de dictator Syngman
Rhee een door de meesten verafschuwd regiem te laten voeren. In Mei
1949 evacueerde de Amerikaanse bezetting de republiek, die, ofschoon
als lid van de V.N. erkend, door een Russisch veto verhinderd werd
zitting te nemen. Een commissie door de V.N. naar Korea gezonden,
om de toestanden aldaar te onderzoeken, werd in Noord-Korea nooit
toegelaten. Economisch hebben beide delen elkaar nodig en hun hereniging zou een winst zijn, als niet de heerschappij van de „volksrepubliek", minstens voor Oost-Azië, rampzalig was.
Nog dezelfde dag kwam de Veiligheidsraad bijeen en aanvaardde de
resolutie, dat de inval in Zuid-Korea een „daad van agressie" was. De
Noord-Koreaanse legers ontvingen bevel zich achter de grenslijn terug
34
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te trekken. De Sovjet-afgevaardigde was afwezig met die van de
satellietstaten. Twee dagen later, 27 Juni, kwam de V.R. wederom
bijeen, omdat Noord-Korea niet aan het bevel had gehoorzaamd. Toen
viel het besluit, dat aan alle leden van de V.N. werd toegestaan de
republiek Zuid-Korea te helpen bij het afslaan van de gewapende
aanval. Reeds 47 van de 59 leden hebben verklaard zich achter het
besluit van de V.R. te scharen. Egypte heeft geweigerd, omdat het de
V.R. in gebreke stelt wegens de ongestrafte agressie van Israël. Ook
Zweden, zoals altijd bevreesd voor de machtige nabuur, zal zich van
hulp en steun onthouden.
Aan de weifelende houding van de V. St. ten opzichte van OostAzië is door deze agressie ten ene male een einde gekomen. Truman
heeft niet alleen verklaard, dat Korea moet verdedigd worden, maar
ook, dat iedere eventuele aanval op Formosa verhinderd zal worden,
omdat in de huidige omstandigheden een dergelijke bezetting door
communisten een directe bedreiging van de veiligheid in het gebied
van de Stille Oceaan zou zijn. Ook de Philippijnen en Indo-China
zullen dekking en steun krijgen.
Omdat Moskou behalve dan door het uitbrengen van een ongemotiveerd protest tegen de besluiten van de V.N. zich zwijgend op de
achtergrond hield en men de deur voor onderhandelingen niet wilde
sluiten, werd het Kremlin een nota toegezonden, waarin het werd verzocht zijn invloed aan te wenden om een terugtrekken van de NoordKoreaanse troepen uit Zuid-Korea te bewerkstelligen. Het antwoord
van Stalin was een ontwijking van de gestelde vraag. Volgens deze
Russische nota zijn de Zuid-Koreaanse autoriteiten en „diegenen, die
achter haar staan", verantwoordelijk voor de huidige toestand. De
Sovjet-Unie houdt zich aan het beginsel, dat buitenlandse mogendheden zich niet mogen mengen in de binnenlandse aangelegenheden
van Korea. Volgens gewoonte keert ook in deze zaak Moskou de
rollen om.
Intussen heeft Truman het niet bij woorden alleen gelaten. Onder
goedkeuring van de V.R. hebben de V.St. de politionele actie ingezet.
Het Zuid-Koreaanse leger, in paniekstemming voor de Russische monstertanks, is op de vlucht geslagen en generaal Mac Arthur is belast
met de taak om, nu de hoofdstad Seoel bezet is en het enige goed
bruikbare vliegveld, Kimpo, in handen van de vijand is, met een luchtvloot en met een landingsleger de moed der Zuid-Koreanen te verlevendigen en de Koem-linie te heroveren. Hij achtte zich niet gebonden om zijn activiteit tot bendeen de 38ste breedtegraad te beperken,
maar bestookte ook de bases in Noord-Korea zelf. Voorlopig is het nog
improvisatie-werk. Dit behoeft geen onrust voor de definitieve uitslag
te wekken, want in het verleden is komen vast te staan, dat de V.St.
hierin meesters zijn en tenslotte wel de overhand weten te krijgen. Zij
hebben de sterkte en het uithoudingsvermogen der Noord-Koreanen
onderschat, zij waren te weinig op de hoogte van de klimatologische
toestanden in Korea. Dit alles is te overwinnen. Of deze strijd tot een
politionele actie beperkt kan blijven, is een vraagteken, zolang het
communistische China en de Sovjet-Unie hun kaarten niet op tafel
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hebben gelegd. Gromyko sprak wel dreigende taal en had een onderhoud met de ontboden Britse gezant waarheen echter gestuurd
wordt blijft het geheim van Stalin.
Frankrijk beleefde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn
12de kabinetscrisis. De minister van financiën, Petsche, weigerde in te
gaan op het socialistisch voorstel om de salarissen der rijksambtenaren
met 3 milliard te verhogen. Bidault verklaarde, dat deze vermeerderde
uitgave, gezien de toestand van 's lands financiën, onmogelijk was,
waarop aan het kabinet het vertrouwen werd ontzegd door een meerderheid van verschillende oppositie-partijen. Spoedig vond president
Auriol de oud-minister Queuille bereid als formateur op te treden en
toen Queuille zich in die kwaliteit aan de Assemblée voorstelde, verwierf hij een flinke meerderheid: 360 tegen 195. Toen hij twee en een
halve dag later zijn collega's aan de Assemblée presenteerde, werd het
13de kabinet naar huis gestuurd.
Na enkele andere informateurs is Guy Mollet aan het werk getogen.
De moeilijkheid zit hoofdzakelijk bij de socialisten, die slechts in de
regering willen treden, als zij het volle pond krijgen, daarbij meer
bezorgd kiezers te winnen dan het land uit de impasse te helpen.
NEDERLAND

Hoe dichter de termijn nadert, waarop een definitieve beslissing over
Nieuw-Guinea moet vallen, des te heftiger wordt van Indonesische

zijde de propaganda tot aansluiting van dit gebied bij de R.I.S. gevoerd. Sukarno spande Pandit Nehru voor zijn wagen en hield in diens
tegenwoordigheid een redevoering te Bandung, waarin hij herhaalde,
dat Nieuw-Guinea vóór 1951 in de R.I.S. moet zijn opgenomen. Het
werd hoog tijd, dat van Nederlandse zijde tegen dit drijven stelling
werd genomen. Minister van Maarseveen heeft in de Eerste Kamer
zijn argumenten gegeven, waarom Nieuw-Guinea onder Nederlands
gezag behoort te blijven en wel in het belang van dat land zelf en
volgens de wens van zijn bewoners. Indonesië is volstrekt niet bij
machte de taak van Nederland over te nemen. Het heeft zelf nog een
groot tekort aan onderwijskrachten, het heeft een achterstand op economisch en op technisch terrein. Een Indonesisch gezag zou een voorlopige stilstand betekenen in de ontwikkeling van dat land. Later kan
Nieuw-Guinea in volkomen vrijheid zijn status bepalen, maar wanneer
het nu reeds onder Indonesisch gezag kwam te staan, dan zal van de
vrijheid voor het bepalen van zijn eigen status niet veel terecht komen.
In een adres ondertekend door 627 hoogleraren en andere intellectuelen werden de Staten-Generaal verzocht het behoud van NieuwGuinea te bevorderen, zonder inmenging van vreemde mogendheden
en zo nodig tijdig in te grijpen, opdat Nederland zich niet wederom
voor een in ongunstige zin uitgemaakte zaak ziet geplaatst. Het adres
wijst er tevens op, dat de meeste kustpapoea's zijn gekerstend en dat er
reden is om aan te nemen, dat onder Nederlands bestuur ook het
overige deel der bevolking binnen afzienbare tijd tot het christendom
zal worden gebracht. Ook in ander opzicht zijn de Nederlanders door
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hun tropische ervaring en door hun voorgeschiedenis het aangewezen
volk om de openlegging ter hand te nemen en het land in de wereldeconomie in te schakelen.
De Tweede Kamer heeft zich een verhoogde schadeloosstelling toegekend. Zij is van 6000 gulden verhoogd tot 7200 gulden voor hen, die
in Den Haag woonachtig zijn, tot 7800 gulden voor hen, die op minder
dan 25 km afstand van Den Haag wonen en tot 8400 gulden voor hen,
die nog verder wonen. Het is nooit plezierig zelf de financiële waarde
van eigen prestaties te moeten taxeren en nog minder ze zich zelf toe te
kennen. Uit het feit echter, dat de communisten er demagogie mee
bedreven en het geld toch wel zullen opstrijken, al was het slechts om
met een deel ervan de partijkas te sterken, mag men, afgezien van
andere argumenten, die er voor pleiten, aannemen, dat deze verhoging,
in de huidige levensomstandigheden en in de veelvuldige werkzaamheden der parlementsleden haar redelijke grond heeft.
Men zal niet ontkennen, dat de Tweede Kamer, zeker gedurende
deze zomer, hard heeft gewerkt. Zij keurde de 15% huurverhoging
goed, zij sprak haar gemotiveerd oordeel uit over de ingediende voorstellen van het ministerie van onderwijs en behandelde nog een groot
aantal onderwerpen, van wier opsomming we ons hier kunnen onthouden. Het belangrijkste, zeker van uit politiek oogpunt, was de
bespreking van de regeringsverklaring in zake Korea. De regering had
besloten bij te dragen tot herstel van de vrede en veiligheid in dat
betrokken gebied. Zij overwoog zeestrijdkrachten vrij te maken, om
aan de noodzakelijke maatregelen tot dit doel bij te dragen. Behalve de
communisten, de heer Welter en enkele anderen, kon de gehele Kamer
zich met de regeringsverklaring verenigen, waarvan de practische
waarde door de minister-president Drees, gereduceerd werd tot een
meer symbolische dan daadwerkelijke betekenis. Voorlopig is alleen
„Hr. Ms. Evertsen" opgedragen zich te voegen bij de andere maritieme
strijdkrachten in de wateren van Korea.
In Mr A. A. H. Struycken heeft de afgetreden minister van justitie
eindelijk zijn opvolger gevonden.
10-7-'50
K. J. D.
BELGIE

We zouden niet kunnen zeggen welke de gemiddelde duur was van
de regeringscrises sinds 1919; wel dat ze vier tot vijf weken beliep na
de bevrijding van 1944. Nu, na dertig jaar, opnieuw een homogene
politieke meerderheid uit de stembus te voorschijn is gekomen, duurden
de besprekingen, eerst voor de aanduiding van een formateur, en vervolgens voor de samenstelling van de regering, slechts drie dagen.
Weliswaar heeft de formateur, de integere en krachtdadige heer Duvieusart, blijkbaar geen inspanning gedaan, om de stempel van zijn
krachtige persoonlijkheid op de nieuwe ploeg te drukken: hij heeft
beroep gedaan enerzijds op al de C.V.P.-ministers uit de voorgaande
regering, w.o. een paar die allerminst blijk hadden gegeven van bekwaamheid, anderzijds op een stel jongeren, van wie slechts twee voor
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dien de gelegenheid hebben gehad te bewijzen, dat ze mannen zijn van
formaat. De heer Pierre Harmel, thans minister van Openbaar Onderwijs, is een gezagvolle leider geweest voor de Christelijk-Sociale groep
in de 2e Kamer; de heer J. Van Houtte, minister van Financiën, geniet
een grote faam als professor en fiscale raad.
Pas was de homogene regering gevormd, of reeds werd — nl. door
de immer ongedurige liberalen het gerucht verspreid, dat ze binnen
een afzienbare tijd voor een bi- of tripartite de plaats zou ruimen.
Wellicht om hieraan een einde te maken werd de regeringsverklaring
als een vierjarenplan uitgewerkt, waarvan de onvermijdelijke leemten
door een gezwollen rhetoriek veeleer verraden dan verborgen waren.
Onder de vele merkwaardige gedeelten vermelden wij in de eerste
plaats dat wat betrekking heeft op de terugkeer naar de grondwet door
het herstel van ééndracht rond de Kroon en van de democratische
instellingen, alsook dat gedeelte waar het schoolprobleem behandeld
wordt. Eerst worden de princiepen geformuleerd: eerbied voor de
normale bevoegdheden van gemeente en provincie, bezorgdheid voor
de harmonische ontwikkeling der twee nationale kulturen, consequente
toepassing van het pluralisme dat trouwens reeds de empirische grondslag is van het Nationaal Onderwijs in België; vervolgens wordt het
doel bepaald: „aan de ouders niet alleen een theoretische maar ook een
werkelijke vrijheid verlenen bij de keuze van de opvoeding die ze aan
hun kinderen wensen te geven". Plechtig wordt aan het slot datgene
onderlijnd, wat deze regeringsverklaring een zeer speciaal karakter
verleent: „Ziedaar de richtlijnen welke de Regering in haar actie zal
volgen. Zij die ze morgen moeten toepassen, beseffen dat ze getuigenis
zullen afleggen van de Christelijke Sociale doctrine in België.
Zij
zullen trachten deze zware verantwoordelijkheid waardig te blijven".
De regering zal geen ideologisch vacuum verdedigen, maar wel tegenover de communistische levensbeschouwing een christelijke stellen. De
bespreking der regeringsverklaring stond niet op een hoog peil. Van
Socialistische zijde verdient alleen het optreden van de heer Spinoy de
volle aandacht. De gedachten die hij ontwikkelde als gemandateerde
spreker, d.i. met de volle instemming van zijn partij, zijn die welke hij
in November 1949 op het congres der B.S.P. had verdedigd, doch
eigenlijk onder afkeuring van de leider van zijn partij 1 ); in de B.S.P.
hebben de voorstanders van de verbreding van de doctrinale grondslag
en van de werving onder de middenstanders en boeren blijkbaar het
pleit gewonnen.
Op de dag zelf van de goedkeuring der regeringsverklaring in de
Senaat, werd in het Staatsblad het besluit afgekondigd, waardoor de
Verenigde Kamers voor de toepassing van de wet van 19 Juli 1945
opgeroepen worden. De beraadslaging zelf werd de 6e Juli ingezet. Al
staat de uitslag, t.w. de vaststelling, dat „de onmogelijkheid tot regeren
van Z. M. Koning Leopold III een einde heeft genomen" 2 ) nu reeds
1) P.O. van Januari 1950.
2) Ontwerp-decreet, door de regering aan de Verenigde Kamers op 11-7-1950
voorgelegd.
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ontwijfelbaar vast
en wel juist om deze reden
meent de oppositie
haar toevlucht te moeten nemen tot obstructie en vertragingsmanoeu
vres: van de aldus gewonnen tijd moeten de Marxistische syndicaten
en actiecomités gebruik maken, om de openbare mening door massademonstraties en stakingen te beïnvloeden. Zo komt het, dat de keuze
van het bureau der vergadering een volle zitting, die van de 6e Juli, in
beslag heeft genomen, en dat de hele zitting van de 11 e Juli 2.an de
goedkeuring van het reglement werd gewijd. In de loop van de eerste
dezer zittingen, hebben de linksen zeer ontactisch de diepe reden van
hun verzet laten blijken, toen ze met een daverend „A bas la calotte!"
een tussenkomst van de leider der C.V.P.-fractie overschreeuwden.
Ondertussen moet de nieuwe regering in vrij ongunstige omstandigheden aan grote moeilijkheden op het stuk der buitenlandse politiek het
hoofd bieden. Het feit alleen, dat ze een homogene Christelijke (R.K.)
regering is met een uitgesproken Christelijk ( R.K.) programma, wekt
reeds een ongunstig vooroordeel in de doorgaans protestantse en
bovendien links gerichte internationale milieu's. Hier komt bij, dat de
socialist Spaak aan wie vanaf 1936 ons buitenlands beleid ononderbroken werd toevertrouwd, mede dank zij de steun der argeloze
Katholieken, een sterke positie in de internationale middens heeft verworven, en bij elke gelegenheid linkse personaliteiten naar voren heeft
gebracht. Thans worden die invloed en die relaties
volgens de verklaringen van de heer Spaak zelf 3 )
tegen de huidige regering, m.n.
tegen de benijde heer P. van Zeeland uitgespeeld.
De heer P. van Zeeland is er niettemin in geslaagd, bij het totstandbrengen van de E.B.U., onze bijdrage — die aanvankelijk op 433
millioen dollar was bepaald uiteindelijk te doen herleiden tot 176
millioen; hiertegenover komen dan nog 80 millioen dollar giften, alsook
de terugbetaling in de e.k. twee jaren van de kredieten tot een bedrag
van 6 milliard B.Fr., die we reeds eerder aan de Europese Marshalllanden hadden toegestaan. Aldus heeft „onze actieve en technisch
ongemeen vaardige minister van Buitenlandse Zaken een situatie gered
die hoogst nadelig had kunnen worden voor België en Luxemburg".
De terugslag van de sindsdien tot stand gekomen E.B.U. zal dientengevolge op Benelux een gunstige terugslag hebben: zoals wij reeds
meermalen hebben aangetoond, is het probleem van het Nederlands
deficit ten onzen opzichte gemakkelijker op te lossen in een volledige
multilaterale unie. Optimisme met betrekking tot de aanstaande Benelux-conferentie van Oostende is dan ook gewettigd.
11-7-1950
Th. L.
3

) Parlementaire Handelingen (K.V.) van Donderdag 29 Juni 1950, blz. 13 en 21.
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Het leven van Griekenland
In sommige tijden gaat de belangstelling meer uit naar de algemene geschiedenis van Griekenland, in andere wordt
de aandacht meer opgeëist voor bijzondere
vraagstukken. Tussen de eerste publicatie
van Will Durants The life of Greece
in 1939 en de Duitse vertaling, onlangs
te Bern verschenen 1 ), zijn er geen revolutionnaire theorieën naar voren gebracht; of Durants werk zelf een revolutionnaire betekenis heeft, blijft een
open vraag.
In ieder geval heeft het de verdienste
onder de ogen van de Europese lezer
een overzichtelijk beeld te brengen van
de oud-Griekse historie, aan de hand van
de meest belangrijke monografieën die
in de laatste vijftig jaar zijn gepubliceerd. Ook moge de poging worden geprezen dit beeld te geven in de vorm
van een machtige vijfacter, het drama
van Griekenlands opkomst en ondergang.
Het eerste bedrijf, de proloog als men
wil, is zuiver Aegeïsch en speelt zich
achtereenvolgens af te Creta, te Mycene
en te Troja. Ontegensprekelijk hebben
Griekenlands leven, geschiedenis, cultuur
en beschaving geen zin, als men niet opklimt tot die oudste tijden en vooral tot
Creta's bloeitijdperk in de XVIe en
XVe eeuw voor onze tijdrekening.
Daar, te Creta, zien wij reeds hoe
zich op verminderde schaal hetzelfde
drama afspeelt als later ni het klassieke
Griekenland: Creta was verdeeld in vele
kleine stammen, die in hun onderlinge
naijver elkander beoorloogden, totdat één
stam de hegemonie wist te bemachtigen:
Cnossus komt aan de spits en de Cretenzische beschaving bloeit open, onder kor

ning Minos, evenals Griekenland zelf
haar hoogtepunt zal bereiken onder
Pericles.
In die Cretenzische beschaving verschijnt de vrouw werkelijk als koningin
(A. Severyns in zijn Homère — Le cadre
historique toont dat echter beter aan) .
Ongetwijfeld is er in die oudste beschaving heel wat Egyptische en Oosterse
invloed te bespeuren, doch Spengler was
al te exclusief met heel de Minoïsche
cultuur op de Egyptische rekening te
schrijven. Terecht houdt Durant een
warm pleidooi voor de zelfstandigheid
van die cultuur die dan, na Creta's verval, via de koningsburchten van Mycene
en Tiryns, tot het Griekse erfgoed overging. Langs honderden kanalen stroomde de oude beschaving van Creta over
in de nieuwe van het Griekse vasteland.
Nu kan de moderne lezer die uitvoerige proloog besluiten en met een zeer
vruchtbare lezing van Homerus' grote
epische gedichten, waarvan de helden
juist leven in het heroïsche tijdperk dat
afsluit met de val van Troja. In datzelfde
kader spelen zich die andere grote treurspelen af, niet de ondergang van een
stad of een volk, maar bij voorbeeld de
ondergang van het Atridengeslacht met
Agamnon en Clytemnestra, Orestes
en Electra als „dramatis personae".
Het tweede bedrijf is de geschiedenis
van Griekenlands opkomst. Doch evenals in een toneelspel het verloop zich
niet volgens één stijgende lijn vertoont,
doch slechts opgebouwd wordt uit een
reeks „ups" en „downs", zo vergaat het
ook hier. De Doriërs die Griekenland
zegevierend zijn binnengevallen vestigen
hun regeringszetel te Argos, van waaruit

1) Will DURANT, Das Le be n Griechenlands. -- Die Geschichte der Zivilisation, Bd II. A. Francke
Ag. Verlag, Bern, z.j. 834 blz. 64 buitentekstplaten, 3 kaarten. Zwits. fr. 38.
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zij Tiryns, Mycene en ommelanden bezetten. Na die bezetting komt een culturele heropleving, die maar al te vaak
veronachtzaamd wordt: de Argische
toonkunstenaars, lyrici en beeldhouwers
zouden de leerschool worden van het
latere Griekenland: zelfs is er in die tijd
reeds sprake van een theater met 20.000
zitplaatsen te Argos.
Ondertussen groeit echter de militaire
macht van Sparta, wat meteen het einde
betekent van Argos. Aanvankelijk bloeit,
ook te Sparta, zang en muziek, met de
beperking nochtans dat zang en dichtkunst hoofdzakelijk in dienst staan van
het krij gswezen; bovendien worden de
meeste dichters uit het buitenland betrokken: Terpander, Tyrtaeus, Alcman
en anderen zijn geen rasechte Spartanen.
Doch de wetten van Lycurgus dwingen
naderhand Sparta in de richting die ons
maar al te bekend is. De nabuurvolkeren
volgen Sparta's ontwikkeling met gemengde gevoelens: eerst zijn ze vol achting, wanneer de stad haar hoogste
bloei beleeft, daarna vol haat en schrik,
wanneer ze haar oppermacht te veel laat
voelen. En er is er geen een die treurt,
wanneer Sparta aan het militarisme ten
onder gaat.
Terwijl in Noord- en Zuid-Griekenland ontelbare kleinere staten het levenslicht zien, verschijnt ook Athene ten
tonele onder de vorm van een oligarchisch regime. Maar door het gebrek
aan evenwicht tussen rijk en arm schijnt
de jonge staat spoedig tot een bloedige
revolutie te zijn voorbestemd. Solon echter weet door een onbloedige revolutie
het verbroken evenwicht te herstellen:
zijn wetgeving is de belangrijkste uit de
hele geschiedenis van Athene; ze is de
ware grondslag van de Atheense democratie, al blijft de aristocratie nog enigermate de bovenhand behouden. Pisistratos
brengt die aristocratie volledig ten val,
doch vervangt haar door een tyrannie,
dus blijkbaar wederom een stap terug.
Het volk grijpt echter in en Pisistratos'

dictatuur wordt op haar beurt omvergeworpen. Onder de leiding van Clisthenes begint de vestiging van de echte
democratie, door Solon eerst mogelijk
gemaakt. Met die vestiging is Griekenlands opkomst voltooid en nu zal er te
Marathon zegevierend kunnen gestreden
worden.
Vooraleer het derde bedrijf of de
gouden eeuw aanvangt, maakt Durant
een balans op van de vroege Griekse
wetenschap, godsdienst en kunst. Opvallend is het wel dat Athene hier practisch
nog geen rol te spelen krijgt: alle bedrijvigheid op wijsgerig en wetenschappelijk
gebied (beide gebieden waren aanvankelijk één) concentreert zich buiten het
eigenlijke Griekse vasteland: in het Ionische Miletys met Thales, Anaximander
en Anaximenes en in het niet minder
Ionische Ephesus met Heraclitus, de man
van het Eeuwige Vuur; doch ook GrootGriekenland speelt hier reeds een overwegende rol dank zij de reizende philosoof Pythagoras, die weliswaar uit Sar
mos, in de Ionische Dodecanesus, afkomstig was, maar uiteindelijk Croton, in
Zuid-Italië, tot zetel voor zijn leerschool
uitkoos.
Op godsdienstig gebied kan reeds vrij
vroeg een definitieve vorm worden vastgesteld en er zullen later geen noemenswaardige veranderingen meer optreden:
in alle tijden zal de Griek een plaats
inruimen aan de onderaardse en chtonische godheden, aan de grote Olympische
goden, aan de orakels en ook aan de
mysteriën, zowel de Eleusische als de
Orphische. Die bestendigheid van de
godsdienst te midden van alle wervelstormen van de geschiedenis staat in
scherpe tegenstelling met de overige beschavingsfactoren die meestal de staatkundige geschiedenis op de voet volgen
en met haar de spanning en viering in
het Griekse drama meemaken. Dat is de
grote les die Durant zal trekken uit zijn
hele geschiedenis: beschavingen komen
en gaan; ze veroveren de wereld en ver-
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vallen tot stof; het geloof alleen overleeft
iedere vertwijfeling.
De kunst heeft bijgevolg op dat ogenblik nog lang haar hoogtepunt niet bereikt, noch de plastische, noch de rhythmische of literaire kunst. Eerst in het
volgende bedrijf komt ze samen met
Athene's hoogste staatkundige macht tot
haar volle ontplooiing. Niettemin zijn er
hier, vooral voor de letterkunde, reeds
merkwaardige momenten aan te stippen,
natuurlijk nog steeds buiten het vaster
landsgebied van Athene: in het Aeolische
Lesbos schrijft Sappho haar hartstochtelijke gedichten en te Miletus schrijft
Anaximander het eerste Griekse proza.
Na het intermezzo kan rustig het doek
opgaan voor het derde bedrijf, het hoogtepunt van Griekenlands bloei. Nieuwe
politieke figuren verschijnen op het toneel: Themistocles, Aristides en vooral
Pericles. Deze laatste wordt nu ruim
dertig jaar lang telkens als bevelhebber
herkozen; zo kan de Atheense democratie, die met de Perzische oorlogen de
hegemonie in Griekenland verkregen
heeft, nieuwe wegen opgaan, die eindelijk de verzoening brengen in de tegenstelling aristocratie en democratie. Dit
betekent meteen de uitbloei van kunst,
letteren en wijsbegeerte: Athene wordt
een waardige hoofdstad dank zij haar
bouwmeesters en beeldhouwers van
wereldformaat, doch wordt tevens het
geestelijk centrum van een groot en verfijnd volk dat binnen haar muren is
ondergebracht. Zinnebeeldig kan die gelukkige ommekeer samengevat worden in
één slagzin: de aristocratische democratie financeert het Griekse drama en
bouwt het Parthenon.
Het derde bedrijf van het Griekenlandspel is minder dynamisch dan de andere,
het is eerder statisch: het wordt als een
toverspel, waarin de grootsten onder de
groten in een kaleidoscoop voorbijtrekken; ieder van hen wordt door Durant
in zijn waar daglicht gesteld, zodat zijn
werk nu een geschiedenis wordt van de
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bouwkunst, de beeldhouwkunst, de schilderkunst, de wiskunde, de geneeskunde,
de letterkunde en de wijsbegeerte.
Middelerwijl evolueert op de achtergrond het Atheense volk met zijn eigen
zeden en gewoonten: we zien er de kinders spelen en school gaan, we vernemen
er eigenaardige opvattingen over vriendschap en huwelijk, we krijgen een beeld
ook van de politieke onmondigheid van
de vrouw; ook de deur van keuken en
eetkamer wordt even geopend om er
binnen een kijkje te nemen. Doch langer
dan een ogenblik kunnen we hier niet
blijven vertoeven: al onze aandacht
wordt buitenshuis gevraagd, waar het
drama van het politieke worden, groeien,
leven en sterven zich verder afspeelt.
Op het einde van Pericles' loopbaan
komt er plotseling een nieuwe wending:
er komt weer actie op het toneel; Griekenland pleegt ' zelfmoord. De tegenstelling Athene—Sparta neemt dramatische
verhoudingen aan en de oorlog, die er
het gevolg van is, brengt de nederlaag
van Athene en de hegemonie van Sparta.
Op het culturele plan is de dood van
Socrates wellicht een even donkere schaduwzijde. Doch al is Griekenland politiek
verzwakt, de geestelijke ramp zal het
overleven.
Zo volgen wij dan in het vierde bedrijf
de dalende lijn die ons brengt tot het
einde van de Griekse vrijheid. Het zegevierende Sparta wordt andermaal een
tragisch voorbeeld van de hoogmoed die,
door zijn welslagen verblind, in het niet
verzinkt. Athene doet nu een laatste
wanhoopspoging en houdt zich nog enkele decenniën staande. Doch dan verschijnt opnieuw de verdeeldheid en Philippus van Macedonië eerst, Alexander
na hem hebben het niet moeilijk de politieke macht over het verdeelde Griekenland te veroveren.
De geestelijke uitstraling van de vorige eeuw is echter zo sterk geweest dat,
ondanks twist en tweedracht, misschien
wel juist terwille van twist en twee-
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dracht, Athene een nieuw hoogtepunt
kent in de redenaars Aeschines, Demosthenes en Isocrates. Ook de beeldhouwkunst viert nieuwe triomfen, doch vooral
de wijsbegeerte beleeft, met Plato en
Aristoteles, haar glansrijke tijdperk uit
de ganse geschiedenis. Sedert Socrates
was de mens hoofdzakelijk het voorwerp
geworden van het wijsgerig denken en
op die grondslag bouwen Plato, Aristoteles en hun volgelingen voort.
Zo bleef de Griekse cultuur leven, de
democratische vrijheid echter was gestorven, meer omdat ze de hand aan zich
zelf had geslagen, dan omdat ze de genadeslag kreeg van het Macedonische
zwaard in de hand van Aristoteles' beroemdste leerling, Alexander den Groote,
Aan diezelfde Alexander is het nochtans te danken dat er in Griekenlands
leven nog een vijfde bedrijf volgt, te
weten de Hellenistische uitbouw.
Hier komen we nu in de geschiedenis
bijna terug op het uitgangspunt, vanwaar
we vertrokken zijn: het Griekse vasteland is wederom niet meer het centrum
van wetenschap, kunst en letterkunde.
De grote bedrijvigheid op dat gebied
wordt verlegd naar Azië of Egypte.
Alexandrië is een wereldstad en Pergamum poogt niet onder te doen; beide zijn
echter de schoonste bloemen van éénzelfde Hellenistische beschaving.
Weliswaar is op godsdienstig, moreel

en letterkundig gebied het verval bijna
even plotseling ingetreden als in het politieke leven; maar op het gebied van
de beeldende kunsten beleven bouwmeesters, beeldhouwers en kunstschilders
gouden dagen in die koortsachtig-gebouwde moderne steden. Ook Syracuse
zou onder de verlichte tyran Hiëron de
Griekse wis- en natuurkunde tot een ongeëvenaarde bloei opvoeren met Archi
medes als vaandeldrager. Meteen wordt
door Archimedes de laatste band verbroken tussen wijsbegeerte en natuurkunde.
De wijsbegeerte behoudt nu alleen nog
haar metaphysisch en ethisch aspect; het
eerste wordt neergehaald door het
groeiende scepticisme, het tweede zoekt
een uitweg in het epicurisme, al zal het
zich uiteindelijk moeten tevreden stellen
met de compromis-oplossing van het
stoïcisme.
Ondertussen draait het rad van de
politieke geschiedenis verder: Rome is
op het voorplan getreden. De verovering van Corinthe in 146 voor Christus
zal tenslotte voor de rusteloze Griekse
stad-staten een duurzame vrede brengen.
Na het vijfde bedrijf is het doek gevallen: nu kan onze geleerde commentator als epiloog voor zijn publiek nog
een slotwoordje spreken over ons Griekse erfgoed. Zonder veel originaliteit,
helaas!
A. G. GEVAERT.
-

Paard van Troje in West-Duitse Bondsrepubliek
Prof. Noacks studiekring onder sovjetprotectie
De houding van het Kremlin ten opzichte van het Duitse vraagstuk is bij al
haar tactische ingewikkeldheid toch uitzonderlijk simpel. De sovjets streven n.l.
konsekwent naar het herstel der Duitse
eenheid. Zij wensen een herenigd Duitsland, gevormd op de grondslag van de
overeenkomst van Potsdam, zoals zij die
interpreteren. Dit wil dus zeggen: een

Duitsland, dat naar buiten de democrati
sche schijn kan ophouden, doch in wezen
geregeerd en bestuurd wordt door communisten en hun handlangers. WestDuitsland moet volgens de plannen der
sovjets een getrouwe kopie worden van
de Oost-Duitse volksdemocratische republiek, waar de dictatuur der communisten door geen liberalen of christen-
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soren Wetzler en Wolf, resp. uit Frank-fort en München, Dr Decker, de voorzitter van het invloedrijke bureau voor
wereldpolitieke studiën, Dr Bernd, directeur van de Friedrichsstaalfabrieken te
Herdorf, zijn collega van de Ilsener
staalfabrieken, Dr Wolfgang Bode, de
voorzitter van de industrie- en handelskamer te Remscheid, Dr Ringel, de fa brikanten Bader uit Diessen, Burmeister
uit Tullingen en Dr Meyer uit Bielefeld.
Dit vreemdsoortig gezelschap van professoren, fabrikanten en politici werd
nog aangevuld door vertegenwoordigers
van para-communistische organisaties en
personen van de meest uiteenlopende
pluimage. Het zijn geroyeerden uit de
sociaal-democratische partij als de afgezette burgemeester vair Neurenberg,
Ziegler, en de voormalige minister van
landbouw in het land Schleeswijk-Holstein, Erich Arp; de profeet, Dr Bóhme
uit München, die een dogmavrije godsdienst propageert; een uit de Kerk gestoten priester, Rossaint, ol een journa
list als Wittlinger, die de correspondent
is van het ambtelijk sovjet-orgaan, de
Tágliche Rundschau. Dit alles en nog
veel meer heeft professor Noack in korte
tijd bijeen weten te brengen, een prestatie, die bewijst, dat hij zijn tijd niet in
spreekwoordelijke verstrooidheid verdaan heeft.
In November '49 achtte Noack het
ogenblik blijkbaar gekomen om tot de
grote slag uit te halen. Te Rengsdorf in
het Rijnland zou een congres gehouden
worden, waar de „fine fleur" Oosten West-Duitsland bijeen zou komen.
Dit zou het tijdstip vormen om een
volksbeweging te starten, waarvan de
leiding zich buiten de regering van Bonn
om met de Oost-Duitse communisten in
verbinding zou stellen. Men wilde op
eigen houtje een politiek van voldongen
feiten onthullen, er vast mee rekenende,
dt deze politiek door brede lagen van
het West-Duitse volk zou worden gesteund. Te Bonn begreep men echter

tijdig het gevaar, dat uit Noacks agitatie
voor het bestaan der Bondsrepubliek zou
kunnen voortvloeien. De bijeenkomst te
Rengsdorf werd kort en bondig verboden.
Hoe zeer deze maatregel gerechtvaardigd was, bleek het duidelijkst uit de
reacties van het officiële Russische orgaan, de Tgliche Rundschau te Berlijn.
De sovjets waren zo onthutst te zien, dat
hun plannen gevaar liepen verijdeld te
worden, dat zij hun woede en teleurstelling niet verborgen konden houden.
Zo schreef de Tagliche Rundschau: „In
alle delen van Duitsland is een golf van
nationale verontwaardiging ontstaan
tegen de nieuwe terreurmaatregelen van
Adenauer". En een dag later: „Een
Duitser staat ofwel in het kamp van het
nationale front en strijdt met dit orgaan
voor het herstel der Duitse eenheid, of
hij houdt het met de regeringskliek van
Bonn, doch dan saboteert hij de eenheid
van Duitsland en bevordert hij de splitsing". Tegelijkertijd werden volgens bekend recept in de gehele • sovjet-zone
„spontane" protestdemonstraties georganiseerd. Adenauer heeft deze vloedgolf
van scheldwoorden over zich heen laten
gaan en voet bij stuk gehouden. Een
ogenblik overwogen de sovjets om de
Nauheimse kring naar Leipzig over te
plaatsen, doch van dit plan zagen zij
toch maar af. De protectie, die zij aan
Noack verleenden, werd dan voor iedereen al te duidelijk.
De sovjets hebben de eerste slag om
West-Duitsland verloren. Zij hebben
echter tijd. Noack zal zich voorlopig
rustig houden en dan op het geschikte
moment met een nieuw plan komen. Dit
plan zal niet meer spreken over neutralisering van het Duitse grondgebied, maar
uitsluitend over het herstel der Duitse
eenheid op grondslag van de overeenkomst van Potsdam. De sovjets hebben
nu reeds te kennen gegeven, dat dit
„realistischer" is. Intussen kan men be-

FORUM

541

nieuwd zijn, welk antwoord Adenauer te beschikking zal hebben.
gelegener tijd op deze zet der sovjets ter
L. J. M. van den Berk

De Kalenderhervorming voorlopig afgelast
Op 21 September 1949 is in de vergadering der O.N.U. een gewichtige bespreking gevoerd omtrent het vraagstuk
der Kalenderhervorming, volgens het
schema van de zgn. Wereldkalender.
Het voorstel om de zaak in behandeling
te nemen ging uit van Panama, en de
beslissing daaromtrent hing af van een
commissie van 14 leden (waartoe Panama niet behoorde) .
Edoch, de afgevaardigde der Verenigde Staten stelde voor, dat de discussie
tot nader order zou worden uitgesteld,
vanwege de overbelasting van de agenda
der vergadering.
Vóór dit voorstel der V.S. stemden:
de V.S., Philippijnen, Engeland en Denemarken.
Tegen stemden: Canada, China, Chili,
Venezuela.
Onthielden zich: Rusland, Pakistan,
Polen, Brazilië.
Afwezig waren: Frankrijk en Griekenland.
En daarmede was de kwestie van de
agenda afgevoerd.
De voorstanders der Kalenderhervorming hadden gehoopt, dat de nieuwe
kalender zou aanvangen op 31 December
1950, als eerste buitenweekse dag, gevolgd door Zondag 1 Januari 1951, aldus
geleidelijk aansluitend aan de huidige
kalender. Maar de stemming der commissie van veertien had ten gevolge, dat

de invoering tot minstens Zondag 1
januari 1956 moest worden uitgesteld,
indien de goedkeuring der O.N.U. niet
later dan 1951 verkregen werd. In dat
geval zou aan de volkeren een vol jaar
1952 gegeven worden ter ratificatie, en
nog drie jaren 1953—'55, tot het nemen
der voorbereidende maatregelen.
Misschien is het niet overbodig, de
samenstelling van de wereldkalender in
herinnering te brengen.
Het gewone jaar bestaat uit 52 weken
(= 364 dagen) plus een buitenweekse
vacantiedag; het schrikkeljaar heeft twee
buitenweekse dagen. Het jaar is verdeeld
in vier trimesters, elk van 31 + 30 + 30
dagen. Op 30 December volgt de extradag. Elk trimester begint met een Zondag. In een schrikkeljaar volgt nog een
tweede extra-dag op 30 Juni. Elke maand
telt 26 werkdagen plus 4 of 5 Zondagen.
De datums van de dagen der maand
vallen altijd op dezelfde weekdagen. —
Van de vaststelling van de Paasdatum
en de gevolgen daarvan voor de liturgie wordt begrijpelijkerwijze in het voorstel niet gerept. De oplossing dezer
kwestie blijft eventueel overgelaten aan
de competente Kerkelijke Overheid.
Bovenstaande feiten zijn ontleend aan
het Journal of Calendar Reform. Fourth
Quarter 1949, uitgegeven door The
World Calendar Association, New York
U.S.
Dr J. Stein, Castel Gandolfo.

De Geschiedkundige Encyclopedie INDEUROP
Sinds de Franse Encyclopedisten in de
achttiende eeuw de „Encyclopedie ou
Dictionnaire raisonne des sciences, des
arts et métiers" uitgaven, hebben tal van
Encyclopedieën het licht gezien. Naast

de Winkler Prins en de Katholieke Encyclopaedie staan de Spaanse Espasa, de
Enciclopedia Italiana, der Grosse Herder
en andere nationale encyclopedieën. Wij
kennen het „Lexicon fur Theologie and
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Kirche", de „Dictionnaire d'histoire et de
géographie ecclésiastique", de „Realen-cyklopdie der klassischen Altertumswissenschaften", enz. Telkens als zich op
een of ander wetenschappelijk gebied de
behoefte aan een alzijdig Nachschlagewerk deed gevoelen, kwam er een Encyclopedie tot stand.
Tegenwoordig zijn wij er ons allen van
bewust op de kentering der tijden te
leven, in de jaren van een radicale wending in de wereldgeschiedenis. Het is dan
ook met bekommernis en zorg dat de
volkeren zich over hun verleden heenbuigen en hun lange geschiedenis ondervragen eer zij de weg naar de onzekere
toekomst inslaan. Daarom zijn wij verheugd dit grootse werk, de „Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop" te mogen voorstellen.
Welke is de opzet, wie zijn de medewerkers, welke zijn de kenmerken van
dit verzamelwerk?
De opzet is een vergelijkende, volledige geschiedenis van alle landen en volkeren der Indo-europese gemeenschap uit
te geven. De „Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop"
zo lezen wij op het
prospectus
„is zodanig bewerkt dat
elk deel de geschiedenis behandelt van
een land en volk en dus een gesloten
geheel op zichzelf vormt. Maar elk boekdeel is zo uitgewerkt dat het door zijn
chronologische rangorde, zijn ethnologische basis, zijn alphabetische verwijzingen, zijn saamvattende tabellen, zijn uitgebreide dynastieën, een rijk cartografisch materiaal en een zeer overzichtelijke samenvatting achter in elk deel, de
vergelijkende studie en het opzoeken van
elk historisch verband in de hand werkt".
Al wie aan een grote publicatie meewerkt, weet welke talloze moeilijkheden
er te overwinnen zijn eer het eerste deel
eindelijk van de pers komt. Zo is ook de
Geschiedkundige Raad van Indeurop
sinds 18 jaar met de voorbereiding van
dit reuzenwerk bezig. De 34 medewerkers behoren tot bijna alle landen van

Europa, Voor-Azië en Noord-Afrika. De
Fransman graaf F. de Rouvroy de Saint
Simon schijnt de leiding te hebben van
het secretariaat dat gevestigd is te Arbois (Jura) . De auteurs redigeren hun
tekst in een der Westeuropese talen en
deze wordt dan verder vertaald. Het
kenmerkende is, dat de Nederlandse uitgave het eerst verschijnt; later komt er
een Franse, en nog later een Engelse en
een Duitse.
Een encyclopedie kan op verscheidene
manieren opgevat worden. Het gewone
systeem is, alle mogelijke trefwoorden te
behandelen en in de tekst naar andere
woorden te verwijzen. Dat geeft een statische kijk op de zaken. Geschiedenis is
echter essentieel dynamisch, genetisch:
men kan een persoon of een gebeurtenis
niet goed kennen en naar de volle betekenis waarderen als men niet teven s
weet, wat voorafgaat en wat volgt.
Daarom hebben de bewerkers, o.i. terecht, verkozen een geschiedenis te schrijven en dan in het register achteraan te
verwijzen naar de bladzijden waar een
persoonlijkheid of een feit behandeld
wordt.
De indeling van de stof volgens de
landen heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat elk deel (of soms 2 delen) de
hele geschiedenis van een volk behandelt
en een gesloten geheel vormt; een nadeel
is dat internationale gebeurtenissen als de
volksverhuizingen, de Hervorming, de
Renaissance, de Aufklarung, de • twee
wereldoorlogen in elk deel ter sprake
komen. Gezien het encyclopedisch karakter van dit verzamelwerk verdient
zeker de indeling volgens de landen de
voorkeur op een wereldgeschiedenis.
De ganse reeks zal minstens 29 delen
omvatten. Het eerste deel over RuslandUSSR verscheen zo pas, terwijl Roemenië en Engeland (2 delen) reeds ter perse
zijn. Dan volgen Oostenrijk, Spanje (2
delen) , Zwitserland, Scandinavië (Noorwegen en Zweden) en Italië (2 delen) .
Daarna komen in nog niet bepaalde volg-
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orde België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Finland, Hongarije,
Denemarken, Balticum (Estland, Letland
en Litauen), Turkije, Albanië-Montenegro, Bulgarije, Polen, Portugal, enz. Om
de twee maanden verschijnt een deel.
Laten wij het eerste deel van naderbij
onderzoeken. Het is een forse band van
643 bladzijden, mooi ingebonden, die
handelt over Rusland-USSR 1 ). De auteurs verhalen ons in een levendige taal
hoe in het quaternair tijdvak de Russische bodem uit de grote wateren begon
op te duiken en hoe veel, veel later de
Slavisch-Ugrische stammen het land bevolkten, totdat de Zweedse Waragen er
een politieke ordening vestigden en het
Christendom in de tiende eeuw ook de
Byzantijnse kultuur deed kennen (pp. 11120) ; onder Mongools-Tataarse invloeden ontwikkelde zich gaandeweg het onmetelijke tsarenrijk met zijn aan de grond
gebonden lijfeigenen, de „mujiks" (pp.
120-490) ; toen kwam het sovjetregime;
het overwon na schier onoverkomelijke
moeilijkheden de apathie van de Rus en
maakte door zijn durf en ondernemingsgeest de USSR tot een der twee grote
wereldmachten (pp. 490-617).
Het hele boek door merkt men de
uitgesproken bedoeling der auteurs om
een onpartijdige geschiedenis te schrijven.
Van elke tsaar en tsarin, van elk regime
geven zij de licht- en schaduwzijden aan;
zo staan wij b.v. ver van de onbegrijpende critiek op het Russisch communisme, maar even ver van een ophemeling
van het sovjetregime. In deze zin hebben
wij werkelijk een objectief gehouden geschiedenis van het zo moeilijk te begrijpen Russische volk.
De aandacht der auteurs gaat hoofdzakelijk naar de politieke historie, terwijl
de economische ontwikkeling, de sociale
toestanden en het godsdienstig leven veel
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minder ter sprake komen. Letterkunde,
kunst en wetenschappen zijn nagenoeg
volledig weggelaten, tenzij dat de meest
markante persoonlijkheden een korte biographie in de voetnoten hebben gekregen.
Op de interessante inhoud, de vlotte
taal, de spanning in het verhaal kunnen
wij niet nader ingaan. Het valt op dat de
schrijvers zo dikwijls en zo veel spreken
over de liefdegeschiedenissen van
„smoorverliefde" prinsen en adellijken
aan het hof der tsaren. Over de Orthodoxe Kerk wordt niet veel goeds verteld,
en Rome en de Paus komen enkel als
politieke machten op het toneel: dit vinden wij een groot tekort in dit werk.
Het hele boek is onderhoudend geschreven, soms zelfs een tikje familiair,
wat in een zakelijke encyclopedie niet
past: uitdrukkingen als „Oef ! ", „door mekaar schoppen", „dronkelap", „tegensputteren" zijn hier niet op hun plaats.
Af en toe stoort een gallicisme of een
flandricisme de lectuur. „De ridders van
de Christ" (p. 139) zal wel een vertaling
zijn van „les chevaliers du Christ", terwijl Balen (p. 172) zeker het Concilie
van Basel bedoelt. De ve rt aler heeft een
ongeregelde voorkeur voor het woordje
„al": voo rt durend gaat het over „alras"
en „aldra", terwijl „alweer", „allicht" en
„alvast" ook te dikwijls voorkomen. De
hoge standing en het internationaal formaat van dit werk eisen dat de taal in de
volgende delen bepaald op een hoger
niveau zal staan.
Gezien de encyclopedische opzet is het
boek niet ingedeeld in hoofdstukken maar
bovenaan op de bladzijde staat telkens
het jaartal; dit kan volstaan, al zou het
boek o.i. nog bruikbaarder worden indien
tevens de regerende tsaar met de regeringsdatums bovenaan werd aangegeven.
De chronologische samenvatting en de
genealogische tabellen achteraan (pp.
618-629) kunnen veel dienst bewijzen.

1) Rusland -USSR onder hoofdredactie van Dr W. SMEGULIUBOV, in de reeks Geschiedkundige
Encyclopedie INDEUROP. -- Indoeuropese uitgeverijen „Indeurop", Antwerpen-Utrecht, 1950, 643 blz.,
geïll., Fr. 275, f 20 voor inschrijvers op de reeks; Fr. 325, f 24 per deel.
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Het register, dat in een Nachschlagewerk als dit van kapitaal belang is, is
niet met de nodige zorg gemaakt: zo
komen o.a. de verwijzingen naar de korte
biographie van de letterkundigen, musici,
enz. in de voetnoten, er niet in voor. De
talrijke kaarten en de platen verhogen
aanzienlijk de waarde van het werk,
maar een lijst van de kaarten en platen
ontbreekt.
Wij besluiten: het initiatief van een
internationale geschiedkundige encyclopedie juichen wij met beide handen toe.
De zin voor objectieve voorlichting, zoals die in het eerste pas verschenen deel
tot uiting komt, verdient alle lof; toch

zouden wij het economische, sociale, kulturele en godsdienstige leven ruimer behandeld willen zien, en ook de taal als
het ware klassieker wensen. De voorstelling in annalenstijl biedt vele voordelen op voorwaarde dat het register tot
in de puntjes verzorgd is; afzonderlijke
personen-, plaatsnamen- en zaakregisters
zijn zeker te wensen.
Deze „Geschiedkundige Encyclopedie
Indeurop" wordt, onder bekwame leiding,
een onmisbaar Nachschlagewerk in alle
bibliotheken en consultatiezalen en zal de
intellectuelen die in hun studiën geschiedkundige gegevens te verwerken hebben,
onschatbare diensten bewijzen.
M. Dierickx S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dom Hubert Van ZELLER, O.S.B.,
We Work while the Light lasts.
- Sheed & Ward, Londen, 1950,
X-166 pp., geb. Fr. 68.
In onze verhouding tot God, staan
wij onszelf vaak in de weg. Steeds
schijnt het licht van het geloof, doch
wij weten niet hoe te handelen. Wij
werken niet of werken als ongeschoolde arbeiders die maar voorttobben op het rhythme van eigen
gevoelens en meer nog op die onzer
omgeving. Dom van Z., een zeer
vruchtbaar en geëerd geestelijk
schrijver in Engeland, weet in welke
gevoelens het leven van veel mensen
thans verstrikt is geraakt. In een
veertigtal korte hoofdstukjes schrijft
hij hier over onderwerpen als arbeid,
zonde, huwelijk, zekerheid, volharding, eenvoud enz. De heersende gevoelswaarde van al deze woorden ontwikkelt hij op levendige wijze, terwijl
hij anderzijds hun christelijke zin doet
smaken. Zijn raak psychologisch inzicht en z'n ruime mensenkennis doen
vaak aan Lippert denken, een Lippert
met minder problematiek en meer
rustig geloof, minder jeugd en meer
mannelijkheid, een minder breed gebaar, maar een vastere hand.
E. V.
Werken van de H. Joannes van het
Kruis. Vertaling van de Paters
Ongeschoeide Carmelieten. Deel
I; inleiding door P. Amandus
SMACKERS O.C.D., De bestijging v an de Berg Carmel, De
donkere Nacht. - Paul Brand
N.V., Bussum, 1950, 683 pp., f
13,50 per deel.
Onnodig de werken van de H. Joannes van het Kruis nog a an te bevelen. Deze nieuwe vertaling zal twee
delen omvatten. Het eerste deel, zo
juist verschenen, maakt al aanstonds
om de verzorgde uitgave en het handig formaat een uitstekende indruk.
P. Amandus Smackers, die de inleiding schreef, vertaalde ook de twee
eerste boeken van de Bestijging van
de Berg Carmel, P. Avertanus Hen-
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nekens vertaalde het derde boek, terwijl De donkere Nacht door P. Romaeus Leuven werd vertaald en Bernard Verhoeven de gedichten van de
Heilige vertolkte. De inleiding geeft,
na een korte maar goede en overzichtelijke levensschets van St Joannes van het Kruis, een noodzakelijke
wegwijzer voor hen, die voor het
eerst kennis maken met de geschriften van de H. Kerkleraar, en daarna
een overzicht v an de hoofdstukken,
waardoor niet alleen hun inhoud
maar ook hun onderling verband
wordt aangegeven; jammer dat alleen de nummers der hoofdstukken,
niet de bladzijden werden vermeld.
De vertaling is goed en vlot; in de
Donkere Nacht te letterlijk en daarom niet zo leesbaar. In dit laatste
boek zouden ook enige verklarende
noten voor de hedendaagse lezer niet
overbodig zijn geweest. Wij kunnen
deze uitgave aanbevelen aan degenen
die belangstellen in de werken der
grote mystieken.

A.W.
D an iel A LORD, Onze Lieve Vrouw
in de moderne wereld. Uit het
Amerikaans door Leo Van de
Poel S.J. en Louis Sterkens S.J..
- Lannoo, Tielt, 1950, 248 pp.,
ing. Fr. 78, geb. Fr. 108.
Een Mariaboek voor het grote publiek. Geen Marialeven, evenmin een
mariale theologie, ook niet een reeks
overwegingen over Maria's deugden
of vrome beschouwingen rond haar
eretitels, al heeft het iets van dit alles. Veeleer is het een uitvoerige
schets van de situatie der vrouw in
de moderne wereld, en dan een projecteren op die achtergrond van het
Mariabeeld als het beeld van de
ideale vrouw. Alle verhoudingen en
misvormingen van het vrouwenbeeld
in onze tijd krijgen in dit perspectief
een scherp relief.
Meer gevorderden en vrome zielen
zullen hier misschien iets van de
schroomvolle wijding missen, iets van
het geestelijke clair-obscur waaraan
de mariale literatuur hen gewoon
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overvloedig zijn
zijn voordeel
voordeel mee
mee
doen.
kunnen doen.
Vertaling en
en typografische
typografische verzorverzorVertaling
zijn uitstekend.
uitstekend. Alleen
Alleen voor
voor de
de
ging zijn
Bernardus-tekst van
blz. 44-45
44-45 had
had
Bernardus-tekst
van blz.
men
vertaling van
van
men beter de prachtige vertaling
Duinkerken gebruikt.
gebruikt.
Van Duinkerken
Monden
L. Monden
Kan. Jacques
Jacques LECLERCQ,
LECLERCQ, Gesprek
'Gesprek
Kan.
tussen mens
mens en
en God.
God. Nieuwe
Nieuwe
tussen
uitg.
(Ontmoetingen). . -— „De
"De
uitg. (Ontmoetingen)
Kinkhoren" Desclée De
De Brouwer,
Brouwer,
Kinkhoren"
Brussel-Amsterdam, 1948,
270
Brussel-Amsterdam,
1948, 270
pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 55.
55.
Een vlotte vertaling
Een
vertaling vvan
"Dialogue
an „Dialogue
de
l'homme et de
de Dieu"
Dieu" dat
dat voor
voor enende l'homme
kele
jaren verscheen.
verscheen. De
titel is
is
kele jaren
De titel
enigszins bedriegelijk,
bedriegelijk, omdat hij
hij aan
aan
een meditatieboek doet
doet denken.
denken. DaarDaarvoor echter
echter is er
er teteweinig
weinigzwijgen
zwijgen
voor
in
dit gesprek,
gesprek, te
te weinig
weinig gebed
gebed in
in
in dit
deze
beschouwingen. Het
is eerder
eerder
deze beschouwingen.
Het is
een
intellectuele bezinning,
bezinning, in
in eeneeneen intellectuele
voud en helderheid,
helderheid, op
op de
de grondwaargrondwaarheden
van het
hetchristelijk
christelijk bestaan,
bestaan,
heden van
waarbij de
het ware
ware het
het thethewaarbij
de titel
titel als het
ma aangeeft dat
dat in
in allerlei
allerlei vaak
vaak grilgrillige variaties
variaties door
door de
deverschillende
verschillende
ontwikkeld wordt.
wordt. SpeSpehoofdstukken ontwikkeld
ciaal
aanbevolen aan
aan studenten
studenten en
en
ciaal aanbevolen
intellectuelen, waarvoor
waarvoor het
het ook
ook
jonge intellectuelen,
hoofdzakelijk
werd.
hoofdzakelijk geschreven werd.
L.
L. Monden
Monden
Edward
LEEN, De Heilige
Edward LEEN,
Heilige Geest
Geest en
en
zijn werking
de ziel.
ziel. —
- Paul
Paul
zijn
werking in
in de
Brand,
Bussum, 1949,
1949, 308
308 pp.,
pp.,
Brand, Bussum,
geb.
f8.90.
geb. f8.90.

Er zijn
zijn twee
twee wijzen
wijzen van
van theologietheologiebeoefening.
vooral een
een
beoefening. De
De eerste
eerste is vooral
luisteren
H. Schrift,
Schrift, een
een ininluisteren naar
naar de
de H.
terpreteren van
de geloofsgegevens
geloofsgegevens
terpreteren
van de
om van daaruit
daaruit zijn
zijn begrippen
begrippen te
te vorvormen. De
De tweede
men.
tweede is meer
meer een
een uitgaan
uitgaan
van natuurlijke
natuurlijke begrippen
begrippen om die toe
toe
te passen
passen op
op de
de Openbaringsgegevens.
Openbaringsgegevens.
Dit boek
boek is
is een
eentypisch
typischvoorbeeld
voorbeeld
van de
de tweede
tweede methode.
methode. De
Deschrijver
schrijver
interpreteert
van te
te
interpreteert niet,
niet, maar
maar past van
voren
klaargemaakte concepten
concepten toe
toe
voren klaargemaakte
op
de H.
H. Geest.
Geest. Dat is
is zijn
zijn kracht
kracht en
en
op de
zijn zwak. Zijn
Zijn kracht:
kracht: want
want nu
nu kan
kan
zijn

hij prachtige
prachtige reflexies
reflexies geven
geven over
over
hij
verschillende hem
hem dierbare
dierbare begrippen:
leven (102 vlg.), gave (120 vlg). enz.levn(102g.),a vlenz
Maar vooral
het zijn
zijn zwak.
zwak. Want
Want
Maar
vooral is
is het
hij
geeft daardoor
daardoor geen
geenbijbels
bijbels begrip
begrip
hij geeft
van de
de H.
H. Geest.
Geest. Hij
Hij leert
leert ons
ons niet
niet
het
het „recta
"recta sapere",
sapere" , hij
hij brengt
brengt ons
ons
in contact
contact met
met de
de „dulcis
"dulcis hospes
hospes
niet in
animae",
doet ons
ons moeizaam
moeizaam
animae", maar
maar doet
een
veelal abstract
abstract tractaat
tractaat doordooreen veelal
worstelen, waarin
waarin wij
wij kennis
kennis maken
maken
worstelen,
theologische tertermet de veelheid van theologische
men en
en distincties
distincties die
die in
in de
de loop
loop der
der
men
zijn uitgedacht om
om de
de H.
H. Geest
Geest
jaren zijn
en
de Genade
Genade toch
toch maar
maar niet
niet met
met
en de
bijbelse
noemen. Nu
dit
bijbelse termen
termen te
te noemen.
Nu is dit
zo erg
erg voor
voor een
een theologische
theologische vakvakniet zo
studie,
maar uitgever en
en vertaler
vertaler bebestudie, maar
ginnen ons
ons te
te zeggen:
ginnen
zeggen: „het
"het is een
een
an
dwingende
dwingende noodzaak
noodzaak de
de schatten vvan
het waar geloof voor de gewone lezerhetwarglofvdenzr
toegankelijk tete maken'
7 en
en
toegankelijk
maken' (blz.
(blz. 7
bandomslag) . Goed,
zó.
Goed, maar dan niet zó.
Wij
duizelen soms van
van de
de wijsheden
wijsheden
Wij duizelen
over
natuur en essentie,
essentie, over
over de
de forforover natuur
mele verschillen,
verschillen, de
de zelfstandigheden
zelfstandigheden
en
gecreëerde volmaaktheden
volmaaktheden die
die wij
wij
en gecreëerde
op
één bladzijde
bladzijde bijeen
bijeen vinden
vinden (232)
(232)..
op één
Wij vinden
philosophische begrip
begrip
Wij
vinden het philosophische
over
leven, hoe
hoe mooi
mooi ook
ook uitgedacht
uitgedacht
over leven,
en geïllustreerd
geïllustreerd (102
(102 vlg.)
vlg.),, zo
zo weinig
weinig
geschikt
om op
op de
de H.
H. Geest
Geest te
te worworgeschikt om
den
als „Bron
"Bron van
vanLeven".
Leven".
den toegepast als
(Daarvoor
het joanjoan(Daarvoor neme
neme men liever het
neïsche begrip
begrip van
van leven)
leven).. Men
Men moet
moet
néïsche
zelf geen
geen theorie
theorie over
over het
het geschenk
geschenk
zelf
opstellen
om dan
dan te
te doen
doen
opstellen (118
(118 vlg.)
vlg.) om
alsof dit
dit geschenk
geschenk bedoeld
bedoeld wordt
wordt met
met
„Gave van
van de
"Gave
de Allerhoogste".
Allerhoogste". Veeleer
Veeleer
dient men
te zien
zien wat
wat de
deHeilige
Heilige
dient
men te
Schrift bedoelt
Schrift
bedoelt met
met „gave".
"gave".
De bewerker heeft
heeft inderdaad
inderdaad „naar
"naar
best
vermogen getracht
getracht de
de auteur
auteur
best vermogen
getrouw weer te
te geven".
geven". Had
Had hij
hij dat
dat
getrouw
maar
gedaan! want
want wij
wij voelen
voelen
maar niet gedaan!
nu zo
nu
zo goed,
goed, dat
dat„zijn
"zijnstijl
stijldaardoor
daardoor
iets aan
aan losheid
losheid heeft
heeft ingeboet"
ingeboet" (7)
(7).
.
Ook
Ook klinkt
klinkt zijn
zijn herhaaldelijk
herhaaldelijk „mal"malkaar"
elkander ons
ongekaar" Lp.v.
i.p.v. elkander
ons wat ongede oren.
oren.
woon in de
J.
de R.
R.
J. de
Ann
M. C.
C. FORSTER,
FORSTER, The good
good DuDuAnn M.
Duchess, Joan
France (1464(1464Duchess,
Joan of France
1505).
Burns, Oates
Oates and
and
1505) . — Burns,
Washbourne,
London, 1950,
1950, 177
177
Washbourne, London,
pp., 88 sh. 66 d.
d.
pp.,
Johanna van
van Frankrijk
onFrankrijk zo
zo onNu Johanna
heilig verklaard,
langs is heilig
verklaard, kan
kan een
een
boek over haar leven
leven op een bizonderekenen. De
hoop
De hoop
re belangstelling rekenen.
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dat door
door dit
dit boek
boek belangstelling
belangstelling zal
zal
tot eerbied
eerbied en
en verering
verering zal
zal
uitgroeien tot
voor de meeste
meeste lezers
lezers o.i.
o.i. slechts
slechts op
op
voor
een
teleurstelling uitlopen.
uitlopen. HalverHalvereen teleurstelling
wege
boek bekent
bekent de
de schrijfster
schrijfster
wege haar boek
dat
zij Johanna
Johanna bijna
bijna uit
uit het
het oog
oog
dat zij
heeft verloren,
verloren, dit
dit tengevolge
tengevolge van
van
heeft
het ten
ten tonele
tonele voeren
voeren van
van de
de bij
bij de
de
vele huwelijksintrigues
huwelijksintrigues betrokken
betrokken
vele
personen, die
bijna allen
allen namen
namen blijblijpersonen,
die bijna
ven.
einde van het
het boek
boek zal
zal
ven. Aan
Aan het einde
de
deze bekentenis
bekentenis opnieuw
opnieuw ononde lezer deze
derschrijven.
ook na de
de ongelongelderschrijven. vV,ant
Want ook
digheidsverklaring van haar
digheidsverklaring
haar huwelijk
huwelijk
(waardoor
niet langer
langerkoninkonin(waardoor Joanna niet
gin van
van Frankrijk
Frankrijkwas)
was),, wanneer
wanneer zij
zij
begint met
met het
hetcurieuze
curieuze experiment
experiment
begint
een nieuwe
nieuwe religieuze
religieuze orde
orde voorvoorvan een
lopig bestaande uit
uit pensionaatsmeispensionaatsmeislopig
jes, blijft
blijft zij
zij een
eenschaduw.
schaduw. ToegegeToegegejes,
ven dat
dat dedehistorische
historischegegevens
gegevens
ven
schaars zijn,
zijn, had een
een scherpere
scherpere teketekening van de
de achtergrond
achtergrond van
van tijd
tijd en
en
ning
omstandigheden
haar persoon
persoon
omstandigheden toch
toch haar
wel
doen uitkomen.
uitkomen. Gebrek
Gebrek aan
aan
wel beter doen
materiaal over
over haar
haar innerlijk
innerlijk leven
leven
materiaal
wordt
niet gecompenseerd
gecompenseerd door
door het
het
wordt niet
periodiek
vrome uituitperiodiek gebruik
gebruik van
van vrome
drukkingen,
steeds de
de
drukkingen, die
die o.i.
o.i. juist steeds
noodzakelijke
overtuigingskracht
noodzakelijke
overtuigingskracht
missen.
lichte sprenkeling
sprenkeling van
van
missen. Een
Een lichte
de
helpt al
al evenmin
evenmin ons
ons een
een
de fantasie helpt
betrouwbaar en levend
levend portret te
te gegebetrouwbaar
ven. Indien men
men zich
zich na
na lezing
lezing onwilonwilven.
lekeurig afvraagt
afvraagt waarom
waarom de
de Kerk
Kerk
lekeurig
haar heeft
heeft heilig
heilig verklaard,
verklaard, dan
dan is
is
haar
dergelijke verwondering toch wel
wel een
een
dergelijke
testimonium
dit heiheitestimonium paupertatis
paupertatis van dit
ligen -leven.
ligen-leven.
VV. Peters
W.
M. M.
M.
M. PHILIPPON, O.P.
O.P. God
God in ons.
Levensloop en
leer van
Soeur
en leer
van Soeur
Elisabeth
Trinité. Uit het
het
Elisabeth de
de la
la Trinité.
Frans door
door Marie
Marie Koenen.
Koenen. - Frans
Geert
Groote Genootschap,
Genootschap, no.
no.
Geert Groote
646, Mariënburg,
Bosch,
Mariënburg, Den
Den Bosch,
1949,
pp.
1949, 79 pp.

Leer
leven van
van Soeur
Soeur Elisabeth
Elisabeth
Leer en leven
de la Trinité
Trinité zijn
zijn ook in ons
ons land
land voor
voor
velen reeds een weldaad geweest.
geweest. Het
Het
boek
PaterM.
M. M.
M. Philippon
Philippon O.P.
O.P.
boek van Pater
La
La doctrine
doctrine spirituelle
sDiritueUe de Soeur
Soeur EliElisabeth de
sabeth
de la
la Trinité,
-Trinité, dat werd
werd ververtaald, heeft
heeft daartoe
daartoe niet
niet weinig
weinig bijbijtaald,
gedragen. We
kunnen dan
dan ook
ook niet
niet
gedragen.
We kunnen
anders
dankbaar zijn,
zijn, dat
dat Marie
Marie
anders dan dankbaar
Koenen een
samenvatting van
dit
Koenen
een samenvatting
van dit
werk bezorgde,
bezorgde, die
die de
de belangrijkste
belangrijkste
werk
punten
Elisabeths leer
leer en
en leven
leven
punten van Elisabeths
goed weergeeft en
en velen
velen zal
zal bebezeer goed
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reiken, die
grotere werk
werk
reiken,
die aarzelen het grotere
te beginnen.
beginnen. Het
Het boekje
boekje zal
zal veel
veel goed
goed
doen en waarschijnlijk
waarschijnlijk menigeen
menigeen tot
tot
doen
een diepere
diepere kennis brengen van
van PauPaueen
lus 'leer
'leer die
die door
door deze
deze Carmelites
Carmelites zo
zo
lus
prachtig wordt
wordt gegeven.
gegeven.
de Rooy
Rooy
J. de
Thomas
HEMERKEN VAN
VAN KEMKEMThomas HEMERKEN
PEN, Gebeden
overwegingen
Gebeden en overwegingen
over
leven van
van Christus.
Christus. Uit
Uit
over het leven
het Latijn vertaald
door Fr.
Fr. HijaHijavertaald door
cinth Verbij
Verbij O.F.M.
O.F.M. en
A. Th.
Th.
en J. A.
van
pr. --- Paul
van Wessum
Wessum pro
Paul Brand,
Brand,
Bussum, 1950,
1950, 304
304 pp.,
pp., ff 5.90.
5.90.
Bussum,
een goed
goed verzorgde uitgave ververIn een
schijnt
hiermee de
de tweede
tweede vertaling
vertaling
schijnt hiermee
Thomas aa Kempis'
Kempis' beschouwinbeschouwinvan Thomas
gen. Pater
Dr Bonaventura
Bonaventura KruitwaKruitwagen.
Pater Dr
O.F.M. schreef
interessant
gen O.F.M.
schreef er een interessant
voorwoord bij,
wij lezen
lezen dat
dat
voorwoord
bij, waaruit
waaruit wij
naast de
de Latijnse,
Latijnse, Duitse,
Duitse, Franse,
Franse,
naast
Spaanse,
Engelse uitgaven
uitgaven reeds
reeds in
in
Spaanse, Engelse
1892
Nederlandse vertaling
het
1892 een
een Nederlandse
vertaling het
licht zag.
licht
zag. Aanbeveling
Aanbeveling behoeft
behoeft dit
dit
boek
meer. Al
Al zijn
zijn er
er werken
werken
boek niet
niet meer.
onze grote Nederlander
Nederlander die
die sterstervan onze
en meer
meer bekend
bekend zijn,
zijn, ook
ook deze
deze
ker en
gebeden en overwegingen zullen
zullen sprespreken
ken tot
tot de
de devote
devote lezers,
lezers, die
die tijd
tijd en
rust
kunnen vinden
stilte
rust kunnen
vinden om
om het
het in stilte
smaken.
te smaken.
de Rooy
Rooy
J. de
PlUS P
ARSCH, Het jaar
jaar des
des Heren.
Heren.
PARSCH,
PIUS
Bewerkt
en aangevuld
aangevuld door
door de
de
Bewerkt en
Rector van de
de Benedictinessen
Benedictinessen te
te
Oldenzaal.
tijd na
Oldenzaal. Derde
Derde deel:
deel: De tijd
Pinksteren.
Wed. J.
J. van RosRosPinksteren. --- Wed.
sum,
Utrecht, 1950,
1950, 4de
4de druk,
druk,
sum, Utrecht,
946 pp.,
6.90 per
per deel.
deel.
946
pp., f 6.90
Na onze
onze bespreking
bespreking der
der voorafvoorafNa
gaande
en Mei
Mei van dit
dit
gaande delen
delen in
in Jan. en
en P.P.Schmidt's
Schmidt's oordeel
oordeel over
over
jaar en
Parsch' brevier-verklaring
brevier-verklaring in April
April
Parsch'
wij met een
een algemene
algemene aanbeaanbekunnen wij
veling
Ook Sacramentsdag
Sacramentsdag
veling volstaan. Ook
en
H. Hartfeest
Hartfeest zijn
zijn interessant
interessant en
en
en H.
behandeld.
juist behandeld.
Schoonenberg
P. Schoonenberg
Dr Karl RUDOLF,
im WiderWiderRUDOLF, Aufbau im
stand. Ein
stand.
Ein Seelsorgebericht
Seelsorgebericht aus
aus
Oesterreich
Otto
Oesterreich1938-1945.
1938-1945.- - Otto
Müller
Verlag, Salzburg,
Salzburg, 1949,
1949,
Milller Verlag,
453
pp.
453 pp.

schrijver, Domkapitular
Domkapitular van de
de
De schrijver,
beroemde
Stephanskirche in
in WeWeberoemde St.
St. Stephanskirche
nen,
nen, is sinds
sinds vele
vele jaren
jaren directeur
directeur vvan
an
het "Seelsorgeamt" te Wenen enhet„Slsorgam"Wen
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brengt in dit
dit boek
boek een
een omvangrijk
omvangrijk en
en
gedegen
rapport uit,
dat op
op heldere
heldere
gedegen rapport
uit, dat
wijze
de moeilijkste
moeilijkste jaren
jaren van
van
wijze juist de
zijn werk
werk behandelt.
behandelt. Wie
Wie enigszins
enigszins
zijn
met het
het werk
werk van
van dedeKatholieke
Katholieke
met
Actie
contact staat,
staat, of
of zich
zich daardaarActie in contact
voor interesseert, zal
zal met
met belangstelbelangstelling kennis
kennis nemen
nemen van
van de
de veelzijdige
veelzijdige
activiteit, die
activiteit,
die het
het„Seelsorgeamt"
"Seelsorgeamt"
ontwikkelt
en bewondering
bewondering hebben
hebben
ontwikkelt en
grote voortvarendheid,
voortvarendheid, moed
moed
voor de grote
en souplesse,
souplesse, waarmede
waarmede dit werk teltelaan de
de wisselende
wisselende omstandigheomstandighekens aan
den van het
het nazi-bewind
nazi-bewind en
en de
de oorlog
oorlog
werd aangepast.
aangepast. Zowel
Zowel de
de vorming
vorming
werd
en
scholing van de
de clerus
clerus als
als van
van
en de scholing
de voornaamste leiders
leiders der
der KatholieKatholieke Actie,
Actie, mannen
mannen en
en vrouwen,
vrouwen, worworke
den
behandeld en de
de verschillende
verschillende
den behandeld
instituten
voor film,
film, literatuur
literatuur etc.
etc.
instituten voor
worden
Het is
is daarbij
daarbij nanaworden toegelicht.
toegelicht. Het
tuurlijk van bijzondere
bijzondere waarde,
waarde, dat
dat
tuurlijk
de
schrijver ook
ook gegevens
gegevens verstrekt
verstrekt
de schrijver
over de
strijd van de
de kerkekerkede concrete strijd
lijke autoriteiten
met de
de Gestapo.
Gestapo. Een
Een
lijke
autoriteiten met
eigen hoofdstuk
hoofdstuk is
is hierbij
hierbij gewijd
gewijd aan
aan
de positie van
van Kardinaal
Kardinaal Innitzer,
Innitzer, na
na
de Anschluss,
Anschluss, over
over welke
welke tijd
tijd Dr
Dr RuRude
dolf
eigen ervaring
ervaring kan
kan spreken.
spreken.
dolf uit eigen
Met het
oog op
op het
het feit,
feit, dat
datKardiKardiMet
het oog
naal Innitzer
Innitzer destijds
destijds in
in het
het brandpunt
brandpunt
de internationale
internationale belangstelling,
belangstelling,
van de
an
discussie en
ook vvan
discussie
en critiek
critiekstond
stond- - ook
katholieke zijde - is het uitermatekatholiezjd-surmate
interessant
bij Rudolf nu te lezen,
lezen, hoe
hoe
interessant bij
de
Herder van de
de Kerk
Kerk in
in Oostenrijk
Oostenrijk
de Herder
door verwikkelingen,
en druk
druk
door
verwikkelingen, illusies en
der omstandigheden
omstandigheden tot beslissingen
beslissingen
der
kwam, waarmede
waarmede hij
Kerk tegen
tegen
kwam,
hij de
de Kerk
directe aanvallen
aanvallen van
het nazisme
nazisme
directe
van het
wilde verdedigen.
verdedigen. Dat
dit hem
hem tentenwilde
Dat dit
slotte
niet gelukt
gelukt is,
is, heeft
heeft vanzelfvanzelfslotte niet
sprekend
gevolg gehad,
gehad, dat
dat de
de
sprekend tot
tot gevolg
destijds
in
destijds genomen
genomen beslissingen
beslissingen nu
nu in
een geheel ander
ander licht
licht gezien
gezienworden.
worden.
Ook
hoofdstuk, zoals
zoals trouwens
trouwens
Ook in
in dit hoofdstuk,
in het
het gehele
gehele boek,
boek, vindt
vindt men
men bewijbewijde kracht
kracht en
ende
deconsequenconsequenzen voor de
tie waarmede
waarmede het
het „Seelsorgeamt"
"Seelsorgeamt" de
de
strijd
nazisme opnam
opnam en het
het
strijd met het nazisme
werk onder
onder de
de zielzorg
zielzorg
de leken en in de
ook
in de
de ergste
ergste nood
nood bleef
bleef voortvoortook in
zetten.
Dr K.
K. J.
J. Hahn
Hahn
Dr
Richard O'
O'SULLIV
AN (Editor)
(Editor),, UnUnSULLIVAN
der
God and
and the
the Law.
Law. (Papers
(Papers
der God
read to the
the Thomas
Thomas More
More SocieSocieread
of London,
London, Second
ty of
Second series).
series) .- Blackwell, Oxford,
Oxford, 1949,
1949, 171
171 pp.,
pp.,
10
d.
10 sh.
sh. 66 d.

Het
tiental hier
hier gepubliceerde
gepubliceerde leleHet tiental
zingen van
van verschillende
verschillende auteurs
auteurs
zingen
hebben
voornamelijk als
als onderwerp
onderwerp
hebben voornamelijk
de verhouding
verhouding tussen
met
de
tussen de
de staat met
zijn wetten en
en de
de Kerk
Kerk met
met haar
haar door
door
zijn
God
aard vvan
God geschonken
geschonken gezag.
gezag. De
De aard
an
de opstellen variëert sterk al naardeopstlnvariëk
gelang een
een jurist
jurist of
of canonist,
canonist, een
een
gelang
geschiedkundige of
theoloog aaan
geschiedkundige
of een
een theoloog
an
het woord is. Gezien deze lezingenhetwordis.Gznleg
gehouden
een geselecgeselecgehouden werden
werden voor
voor een
teerd
publiek, is het
het duidelijk
duidelijk dat
dat zij
zij
teerd publiek,
ook in boekvorm
boekvorm slechts
slechts door
door een
een bebeperkte lezersgroep
lezersgroep volledig
volledig kunnen
kunnen
perkte
worden
geapprecieerd. Van
Van wijder
wijder
worden geapprecieerd.
interesse
opstel over
over de
de
interesse zijn
zijn het
het opstel
jonge More
More door
door Prof.
Prof. A.
A. W.
W. Reed,
Reed,
jonge
en
een posthume
posthume verhandeling
verhandeling over
over
en een
„Jesus en
"Jesus
en de
dewetgeleerden"
wetgeleerden" van
van
Archbishop Goodier.
Goodier.
W.
Peters
W. Peters
Dr Raphaël
Raphaël MOLITOR,
MOLITOR, O.S.B.,
O.S.B., Het
Dr
wijdingssacrament. OverweginOverweginwijdingssacrament.
gen
aan de
de hand
hand van
van het
het RoRogen aan
meise Pontificaal,
Pontificaal, vertaald
vertaald door
door
meise
A. Bellemans.
Bellemans. -- StStNorbertusN orbertusA.
Boekhandel, Tongerlo,
Tongerlo, 1950,
1950, 458
458
Boekhandel,
pp.,
Fr. 155.
155.
pp., geb. Fr.
Slechts in de
de allerbeste
allerbeste werken
werken van
van
spiritualiteit
de rustige
rustige helderhelderspiritualiteit gaat de
heid
der uiteenzetting
uiteenzetting gepaard
gepaard met
met
heid der
de
ongedwongen diepgang
diepgang der
der gegede ongedwongen
dachte. Deze
Deze beide
beide eigenschappen
eigenschappen
dachte.
kenmerken het
het werk
kenmerken
werk vvan
Dr Dom
Dom
an Dr
Molitor. Na enkele
enkele meer
meer beschouwenbeschouwenMolitor.
de hoofdstukken
hoofdstukken waarin
waarin Christus'
Christus'
Priesterschap
zijn Mystiek
Mystiek LiLiPriesterschap en
en zijn
chaam
het
chaam de
de zin en de betekenis van het
wijdingssacrament belichten, ontleedt
ontleedt
wijdingssacrament
schrijver,
een heilige
heilige schroom
schroom
schrijver, met
met een
het diep-doorvoelde
diep-doorvoelde en
en persoonpersoonvoor het
lijk-beleefde mysterie, de
de draagwijdte
draagwijdte
lijk-beleefde
en
de inhoud
inhoud van
van al
al de
deliturgische
liturgische
en de
gebeden, gebruikelijk
gebruikelijk bij
bij de
de toedietoediegebeden,
lagere en
en hogere
hogere orden.
orden.
ning van lagere
Iedere
in dit
dit boek
boek klinkt
klinkt door
door
Iedere zin
zin in
en door
door echt en is tevens
tevens zo
zo pakkend
pakkend
eenvoudig
toon, dat we
we onveronvereenvoudig van
van toon,
mijdelijk
in de
de
mijdelijk worden
worden teruggeplaatst
teruggeplaatst in
hoogheilige
van de
de sacramensacramenhoogheilige sfeer
sfeer van
tele liturgie..
tele
liturgie.. Geen
Geen priester
priester mag
mag dit
dit
boek
ongelezen laten: wie
wie het
het eens
eens
boek ongelezen
geopend
er telkens
telkens en
en teltelgeopend heeft
heeft zal
zal er
kens weer
weer naar
naar grijpen
grijpen om
om dieper
dieper
kens
door
dringen in
in de
de geheimen
geheimen vvan
door te
te dringen
an
zijn priesterlijke uitverkiezing.
zijnprestlkuvzing.
We
danken dan
ook E.
E. H.
H. BelleBelleWe danken
dan ook
mans voor
voor de
de voortreffelijke
voortreffelijke vertavertamans
ling van dit
dit keurig
keurig uitgegeven
uitgegeven werk.
werk.
R.
Hostie
R. Hostie
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Verborgen leven. Zestig jaar Cisterciënserleven in Salland. 18901950. -- Cisterciënserabdij Onze
Lieve Vrouw v an Sion, Diepenveen, 1950, 167 pp.
Het vijftigjarig bestaan der Trappistenabdij Sion te Diepenveen kon in
1940 wegens de Duitse bezetting niet
worden gevierd. Naar a an leiding van
het zestigjarig bestaan in dit jaar,
dat samenviel met het vijftigjarig
kloosterjubilé van de eerste abt, werd
nu dit boekje samengesteld door
enige monniken en vrienden v an de
abdij. De verschillende opstellen geven een goede kijk op ontstaan en
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geschiedenis van dit enige Cisterciënserklooster boven de Moerdijk sedert
de Reformatie, op het beschouwende
leven der monniken in voortdurend
stilzwijgen en op hun dagelijkse bezigheden. De opstellen zijn prettig
geschreven. Men voelt dat hier mannen met warmte maar zonder enige
opdringerigheid getuigen v an het geheim ener roeping, waarvan zij de
schoonheid en rijkdom beleven in eenvoud, verborgenheid en zelfverloochening. Het boekje doet denken a an de
Louteringsberg van Thomas Merton
al , is het veel bescheidener van opzet.
Men leest het in één adem uit.
A. W.

WIJSBEGEERTE E N PAEDAGOGIE
LOESER, Norbert: Ortega y Gasset
en de philosophie van het leven.
- H. P. Leopold, Den Haag,
1949, Tweede druk, 147 blz., geb.
f 4.50.
Een uiteenzetting der philosophie
van Ortega y Gasset. Philosophie
wordt hier beschouwd als avontuur,
niet als wetenschap. Zij berust bij
Ortega volgens schr. op het leven als
hoogste waarde, in verzet tegen rationalisme enerzijds, christendom anderzijds. Toch integreert zij de rede
in een „ratio-vitalisme", dat op intuitie berust en de levende geschiedenis
der philosophie als de eigenlijke philosophie beschouwt. De laatste blz.
zijn gewijd aan de vraag, of niet een
nieuwe openbaring deze wijsbegeerte
zal moeten bekronen.
De bewondering v an de schrijver
voor Ortega is zonder reserve. Deze
is voor hem dé moderne wijsgeer, die
de leiding in de philosophie op zich
heeft genomen. Zij, die de wijsbegeerte ook wetenschappelijk wensen te
beoefenen, zullen ongetwijfeld van
Ortega's „cultuurphilosophische" beschouwingen dikwijls kunnen genieten, maar toch tevens moeten uitzien
naar een meer degelijke gids om de
weg niet geheel kwijt te raken.
J. Nota
Max PICARD, De wereld van het
zwijgen. Vertaald door W. Enzinck. Lochem, de Tijdstroom,
1950, 251 pp.
Dit boek is een aaneenschakelnig
van losse, aphoristische gedachten

over het zwijgen in het mensenleven.
Picard is een intuïtionistisch denker,
die met groot gemak elementen van
theologisch, wijsgerig en poëtisch gehalte door elkaar mengelt. Het resultaat is, dat de lezer vaak getroffen
wordt door een onverwachte en juiste
kijk op het mensenleven, maar ook
de nodige malen het hoofd schudt als
de phantasie van de schrijver wegen
inslaat, die niet meer te volgen zijn.
Toch moeten dergelijke werken geprezen worden, omdat zij in de grote
opzet weldadig aandoen in hun pleidooi voor meer innerlijkheid en echte
cultuur.
W. Couturier
Alfred WILSON c. p. „Vergiffenis
en vrede". Uit het Engels vertaald. - Sheed en Ward, Antwerpen, De Koepel, Nijmegen,
300 pp., ingen. Fr. 85, geb. Fr.
115 f 5,90 en f 6,90.
Een boek over de Biecht: Sacrament van vergiffenis en vrede. Uitgaande van de diep-menselijke behoefte om het hart te luchten, toont
de schrijver aan dat de Biecht helemaal beantwoordt aan de menselijke
natuur. Maar de Biecht heeft vooral
een hogere betekenis als Sacrament.
Raak stipt hij aan dat de Biecht dus
niet louter als voorbereiding op de
Communie beschouwd moet worden,
maar op zichzelf waarde heeft. Hierna worden de verschillende delen van
de Biecht besproken: gewetensonderzoek, belijdenis, berouw en voldoening. Elke bladzijde spreekt van rijke
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ondervinding en diepe
diepe mensenkennis:
mensenkennis:
stuk voor stuk
stuk wordt
wordt afgerekend
afgerekend met
met
misverstanden,
vooroordelen, angstangstmisverstanden, vooroordelen,
gevoelens,
alles
gevoelens, twijfels,
twijfels, enz.
enz. En
En dit alles
in frisse taal,
taal. doorspekt
doorspekt met
met luimige
luimige
en
rake anecdoten.
anecdoten. En
slot nog
nog
en rake
En tot slot
een
reeks zeer
zeer praktische
praktische wenken
wenken
een reeks
over
wijze van
van biechten.
biechten.
over de wijze
Het boek
boek is gericht
gericht tot
totleken.
leken. Doch
Doch
niet minder
minder nuttig
nuttig voor
voor priesters,
priesters,
niet
omwille van
rijke ervaring
ervaring die
die
omwille
van de
de rijke
door heel
heel het werk naar
door
naar voren
voren komt.
komt.
L. de
de Witte
Witte
L.
Prof. Dr J.
J. C.
C. GROOT,
GROOT, Karl
Barth's
Karl Barth's
Prof.
betekemr. (Serie
(Serie
theologische betekenis
Waarheid en
en Leven:
Leven: Niet-kathoNiet-katholieke
Levenswijsheid). -. - Paul
Paul
lieke Levenswijsheid)
Brand, Bussum,
Bussum, z.j.,
176 pp.,
Brand,
z.j., 176
pp., ff
2,70.
Schrijver van een
een zeer
zeer gewaardeergewaardeerde studie
de
studie over
over het
hettheologisch
theologisch kenkenprobleem bij
biedt Prof.
Prof.
probleem
bij Kar!
Karl Barth, biedt
Groot
ten behoeve
behoeve van een
een grogroGroot hier ten
ter publiek,
publiek, eert
eel). algemene
algemene inleiding
inleiding in
in
ter
de
gedachten van
van de
de grote
grote protesprotesde gedachten
tantse theoloog.
theoloog. In
de eerste
eerste helft
helft
tantse
In de
van het
van
het boek,
boek, na
na kennismaking
kennismaking met
met
Barth's persoon
persoon en
en invloed,
invloed, behandelt
behandelt
Barth's
hij zijn
zijn verhouding respectievelijk
respectievelijk tot
tot
hij
het
existentiële denken
denken (Kierke(Kierkehet existentiële
gaard) ,, de
en het
het katholikatholide reformatie en
cisme.
een exposé
exposé van
van
cisme. Daarop
Daarop volgt een
de
meest kenmerkende
kenmerkende punten
punten van
van
de meest
Barth's denken
denken en
en de
de kritiek
kritiek daarop.
daarop.
In deze
deze boeiende
boeiende uiteenzetting
komen
uiteenzetting komen
wellicht niet alle nuances van Barth's
Barth's
gedachtengang,
gedachtengang, -- vooral
vooral in
in zijn
zijn laatlaatste werken
werken aangebracht
aangebracht volledig
-,,volledig
tot hun
hun recht,
recht, toch
toch kan
kan dit
dit vlot
vlot gegeschreven
als een
een uitstekende
uitstekende
schreven werkie
werkje als
gelden, onontbeerlijk
onontbeerlijk voor al
al
initiatie gelden,
wie
met protestanten
protestanten in
in aanraking
aanraking
wie met
lwmt
of zich
zich op
op de
de hoogte
hoogte wil
wil houhoukomt of
den van
van de
debelangrijke
belangrijke gedachtengedachtenden
stromingen
onze tijd.
tijd.
stromingen van onze
E.
E. Druwé
Druwé
Jéróme HAMER O.P.,
O.P., Karl
Karl Barth.
Barth.
Jéri5me
L'occasionalisme de
K. Barth.
Barth.
L'occasionalisme
de K.
Etude sur
méthode dogmatidogmatisur sa méthode
que. - - Desclée
De Brouwer,
Brouwer,
Desclée De
que.
1949, 298
298 pp.
pp.
Parijs-Brugge, 1949,
Kar!
is voorzeker de
meest
Karl Barth is
de meest
vooraanstaande figuur in de
de hedenheden-voranstdefigu
daagse protestantse
protestantse theologie.
theologie. Zijn
Zijn
daagse
is gekenmerkt door
uitvoerig oeuvre
oeuvre is
de felle
tegen het theologisch
felle reactie tegen
liberalisme,
het begin
begin van
van de
de
liberalisme, dat in
in het
met Harnack
Harnack aan het
XXe eeuw, met

hoofd, hoogtij
hoogtij vierde
de protesprotesvierde aan de
tantse universiteiten.
universiteiten. Vele
Vele katholieke
katholieke
tantse
theologen hebben
stelling genogenohebben reeds stelling
men tegenover
tegenover het Barthianisme.
Barthianisme. In
In
men
dit
boek neemt
neemt P.
P. Hamer
Hamer speciaal
speciaal
dit boek
Barth's dogmatische
dogmatische methode
methode onder
onder
onrechte
de loupe.
loupe. Hij
Hij meent,
meent, niet ten onrechte
deze te moeten
moeten kenmerken
kenmerken als
als een
een
deze
„theologisch occasionalisme" (toespe"theologisch
(toespeling op
op het
hetphilosophisch
philosophisch occasionaoccasionalisme
Malebranche ),, omdat
lisme van Malebranche)
omdat in dit
systeem de Heilige
Heilige Schrift
Schrift slechts
slechts de
de
(zij
het dan
dan ook
ook geprivilegieerde)
geprivilegieerde)
(zij het
gelegenheid is waarbij het WoordgelnhidswarbjtWo
Gods,
geenszins in
in de
de gewijde
gewijde
Gods, dat
dat geenszins
Boeken vervat
is, eigenmachtig
eigenmachtig tot
tot
Boeken
vervat is,
de
mens spreekt.
spreekt. In
In een
een zeer
zeer leerrijk
leerrijk
de mens
onderzoek
de bronnen
bronnen van
van
onderzoeknaar
naar de
Barth's
denken, toont
schr. aan
aan dat
dat
Barth's denken,
toont schr.
blind fideïsme,
fideïsme, dat daaruit
daaruit volgt,
volgt,
het blind
slotte teruggaat
teruggaatop
op Kierkegaard.
Kierkegaard.
ten slotte
Deze grondige
grondige studie,
studie, die daarbij
Deze
daarbij ook
ook
uitmunt door
door haar
haar helderheid,
helderheid, ververuitmunt
dient alle
alle aanbeveling.
aanbeveling. We
We vinden
vinden het
het
alleen
de talrijke
talrijke nota's
nota's
alleen jammer
jammer dat de
niet onderaan
onderaan de
de bladzijden,
bladzijden, maar
maar op
op
het einde
einde vvan
het boek
boek geplaatst
geplaatst
an het
het
werden.
E. Druwé
Prof. Dr
Dr JJ FELDMANN,
FELDMANN, Occulte
Occulte ververschijnselen.
door G.
G.
schijnselen. Derde
Derde druk door
STEFFENS.
-- PaxPax. 's'sGravenGravenSTEFFENS. --hage, Geloofsverdediging,
Geloofsverdediging, AntAnthage,
werpen,
1949, 468
Fr. 138.
138.
werpen, 1949,
468 pp.,
pp., Fr.
,Okkulte Philosophic"
"Okkulte
PhiJosophie" van
v::m Prof.
Prof.
Feldmann, destijds
destijds bewerkt
bewerkt door
door Prof.
Prof.
van Deursen
Deursen en
en thans
thans geheel
geheel herzien
herzien
door
Steffens bestaat uit
uit 44delen.
delen.
door G.
G. Steffens
1.
De occulte
occulte verschijnselen
verschijnselen in
het
1. De
in het
algemeen;
2. Telepathie;
Telepathie; 3.
3. HelderHelderalgemeen; 2.
ziendheid:
4. Geestverschijningen
Geestverschijningen en
en
ziendheid; 4.
spookverschijnselen.
der delen
delen
spookverschijnselen.In
In elk der
'vVm'den
de verschijnselen
verschijnselen bebewo
.den telkens
telkens de
schreven en de verklarende
verklarende theorieën,
theorieën,
zowel de
oude als
als de
dehedendaagse,
hedendaagse,
zowel
de oude
en beoordeeld.
béoordeeld. In een
een nanauiteengezet en
beschouwing
op het gehele
gehele boek
boek worworbeschouwing op
den
deze laatste
theorieën getoetst
getoetst
den vleze
laatste theorieën
aan de
de katholieke
katholieke wereldwereld- en
en levenslevensbeschouwing.
Aan
bestaan van
van occulte
occulte ververAan het bestaan
schijnselen,
niemand, al
al
schijnselen, twijfelt
twijfelt wel
wel niemand,
schijnt
minder plaats voor
voor te
te zijn
zijn
schijnt er minder
in
een levensstijl
levensstijl als de
de onze,
onze, waar
waar
in een
de
zo grote rol speelt.
speelt. In
In
de techniek een zo
dit boek
boek wworden
gevallen
orden. heel
heel wat gevallen
verteld. Daarvan
Daarvan zijn
zijn er
ervoorzeker
voorzeker
verteld.
een groot
groot aantal
aantaldie
die op
op occult
occult bedrog
bedrog
berusten, doch
doch er zijn
z~in er andere
andere waarwaarvoor tot nog
nog toe
toe geen
gèen controleerbare
controleerbare
voor
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en verantwoorde
verklaring is
is geen
verantwoorde verklaring
gevonden.Dat
Dat zijn
zijn echt
vonden.
echt occulte
occulte ververschijnselen,aan
aan wier
wier bestaan
schijnselen,
bestaan men
men
niet twijfelen
twijfelen moet
moet enkel
enkel omdat men
niet
men
er geen
er
geen weg
weg mee
mee weet.
weet.
Het boek van F. is een
Het
een wetenschappelijke studie
studie der
pelijke
der occulte
occulte verschijnverschijnselen. Doch
Doch men
men begrijpt
begrijpt dat
dat die
selen.
die wewetenschap een
een heel
tenschap
heel eigenaardige
eigenaardige moet
moet
zijn; de
de phenomenen
zijn;
phenomenen welke zij
zij onderonderzoekt zijn
zoekt
zijn immers
immers ondoorzichtig;
ondoorzichtig;
daar zijn
daar
zijn krachten
krachten mee
mee gemoeid
gemoeid die
die
onberekenbaar zijn
zijn en
en blijven,
onberekenbaar
blijven, juist
juist
omdat wij
omdat
wij ze niet
niet voldoende
voldoende kunnen
kunnen
observeren.De
Devraag
vraagisis of
of wij
observeren.
wij dit
dit
ooit zullen
ooit
zullen kunnen
kunnen?? Ondertussen
Ondertussen is
is
dit boek
an t om
dit
boek interess
interessant
om de
de vele
vele „cu"curiosa" die
die het
het bevat,
riosa"
bevat, en het
het zal
zal een
een
veilige gids
gids zijn
zijn voor
voor hen
hen die
veilige
die hun gegedachten daaromtrent
dachten
daaromtrent willen
willen ordenen.
ordenen.
E. Vandenbussche
E.
Vandenbussche

Sixte de la
la SOMORE,
SOMORE, Eduquons-nous
àà l'école?
l'école? (Chrétienté
(Chrétienté nouvelle,
nouvelle,
No 17).
17) . --- Editions
No
Editions UniversitaiUniversitaires, Brussel, z.j.,
res,
z.j., 192
192 pp., Fr.
Fr. 48.
48.
Iedereen is
is ervan
Iedereen
ervan overtuigd,
overtuigd, dat
dal
het middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs niet meer
meer
volledigis
is aangepast
aangepast aan
aan de
volledig
de eisen
eisen
van de tijd
tijd en
en dat
dat ingrijpende
ingrijpende hervorhervormingen nodig zijn.
zijn. Dit boek kan daardaartoe een
een bijdrage
bijdrage leveren.
leveren. Het
Het hoofdhoofdthema luidt: de
de school
school beperkt
beperkt zich
zich
te veel
veel tot
tot het
hetonderwijs
onderwijs en
en houdt
houdt de
de
opvoeding
opvoeding van de
de mens
mens niet
nietvoldoenvoldoende
de in het oog. Dit wordt
wordt aangetoond
aangetoond
door
door te
te wijzen
wijzen op
op de
de vele
veleleemten,
leemten,
maar
maar tevens
tevens worden
worden ook
ook nuttige
nuttigewenwenken
ken gegeven.
gegeven. Terecht
Terecht wordt
wordt de
de nanadruk gelegd
gelegd op
op de
deveelzijdige
veelzijdige aspecaspecten der
die naast de
der opvoeding,
opvoeding, die
de relireligieuze
gieuze ook
ook de
de sociale,
sociale, familiale
familiale en
en
politieke
politieke vorming
vorming moet
moet verzorgen.
verzorgen.
Het onderwijs,
dat te
onderwijs, dat
te eenzijdig
eenzijdig de
de
verstandelijke vorming
vorming beoogt,
beoogt, maakt
maakt
de
de jongen
jongen niet klaar
klaar voor
voor het
het leven
leven
waarin hij
hij weldra
weldra zal staan
staan en
en grijpt
grijpt
daarom
juist te
daarom juist
te weinig
weinig in
in op
op zijn
zijn
ontluikende persoonlijkheid.
persoonlijkheid. Een
Een derderde
de van
van het
het boek
boek isis besteed
besteed aan
aan de
de
religieuse
religieuse vorming,
vorming, die
die zeker
zekerde
devoorvoornaamste
naamste is.
is. Hier
Hier vinden
vinden we
wemooie
mooie
bladzijden
an
bladzijden over het gebed,
gebed, de
de zin
zin vvan
het lijden, het inwendig leven, voor-hetlijdn,wgveorbeelden
beelden hoe
hoe de
de katechismusles
katechismusles kan
kan
dienstbaar
dienstbaar worden
worden gemaakt aan
aan de
de
vorming
vorming van
van levensopvatting
levensopvatting en
en lelevenshouding.
venshouding.
Er
Er zijn
zijn ook
ook een
een aantal
aantal punten
punten
waaromtrent
waaromtrent men
men het
het met
metde
deschrijschrijver
ver niet
niet eens
eens zal
zalzijn.
zijn. Hij
Hij wil
wilb.v.
b.V.
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heel
verkennersbeweheel het
het jeugdwerk, verkennersbeweging,
ging, Katholieke
Katholieke Actie,
Actie, aan
aan de
de klas
opdragen.
opdragen. Dit
Dit lijkt
lijkt toch
toch wel
wel practisch
onmogelijk.
een volvolonmogelijk.Waar
Waar vindt
vindt men een
doend
aan
doendaantal
aantal leraren,
leraren, die
die dat
dat aan
zouden
daarenboven
zouden kunnen..
kunnen.. Maar
Maar daarenboven
om
sociaal meevoelen
meevoelen aan
om meer
meer sociaal
aan te
kweken
andere stankweken is
is contact
contact met
met andere
den
door geleid
geleid armenarmenden nodig,
nodig, b.V.
b.v. door
bezoek.
bezoek. De
De hervorming
hervorming van
van de
de geest
van
onderwijs door
door schr.
schr. beklembeklemvan het onderwijs
toond
voldoende: er
er moemoetoond is
is niet meer voldoende:
ten
meer radicale
radicaleveranderingen
veranderingen
ten meer
worden
Onderwijs en opopworden ingevoerd.
ingevoerd. Onderwijs
voeding
gestrenvoeding zijn
zijn zo
zo door
door elkaar gestrengeld,
ook de
de traditionele
traditionele onderondergeld, dat ook
wijsmethoden
wijsmethoden en
en vakken
vakken van
van de klassieke
humaniora dienen
dienen onderzocht
onderzocht
sieke humaniora
en
wellicht aangepast te
te worden.
worden.
en wellicht
R.
R. Caron
Dr
Alois BREMS
BREMS en
en Otilie
OtiIie MOSSMOSSDr Alois
HAMER, Das
Wort au
die JuJuDas Wort
an die
gend.
1. JJahreskreis
ahreskreis:: Christus
gend. I.
Ider
zum Vate
Vaoo'l';
Jahresder Weg zum
r ; Il.
II. Jahreskreis:
Offenbarung
kreis : Christus
Christus die Offenbarung
des Vaoors;
Jahreskreis:
Vaters; lIl.
III. Jahreskreis:
Christus
Reiche des
des
Christus der
der Hen
Herr im Reiche
Vaters.
Herder, FreiFreiVaters.- - Verlag
Verlag Herder,
burg i.i. Br.,
Br., 1948-'49,
1948-'49, 334,
334, 320
320 en
360
pp., geb.
geb. DM
DM 28,80.
28,80.
360 pp.,
Het „Werkbuch
"Werkbuch der
der religidsen
religiösen MadMädchenführung"
O. Mosshamer
Mosshamer
chenfiihrung" van
van O.
gold destijds
als welwelgold
destijds ook
ook in ons land als
licht het
het beste
beste werk
werk op
op dit
ditgebied.
gebied.
licht
Thans publiceert
publiceert zij,
zij, in
in samenwersamenwerThans
met Dr
Dr Alois
Alois Brems,
Brems, een
een uitgeuitgeking met
werkte cursus
cursus van
vangodsdienstondergodsdienstondervoor de
de van
van zestienzestien- tot
tot achtachtricht voor
tienjarige schoolvrije
schoolvrije jeugd.
jeugd. Het
Het
tienjarige
moet al
al dadelijk
dadelijk gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat
moet
ook deze
deze drie boekdelen
boekdelen weer
het
ook
weer tot het
behoren, wat
wat de
de naoorlogse
naoorlogse
allerbeste behoren,
catechetische literatuur ons
ons bracht.
bracht.
catechetische
Eigenlijk gaat het
het hier
hier niet
nietzozeer
zozeer
Eigenlijk
schoolse lessen als om
om regelmatig
regelmatig
om schoolse
te houden
houden „Glaubensstunden",
"Glaubensstunden", waarwaarbij de
de parochiejeugd
parochiejeugd samenkomt
samenkomt en
en
bij
gemeenschappelijke arbeid,
arbeid, onder
onder
in gemeenschappelijke
leiding van
een priester,
priester, haar
haar gegeleiding
van een
loofsleven verdiept en bevestigt.
bevestigt. Aan
Aan
loofsleven
de lessen
lessen gaat
gaat dan
dan ook
ook een
eenmethomethode
diek van
van de
de„Glaubensstunde"
"Glaubensstunde" voorvoordiek
af, welke
welke in
in haar
haarbeknopte
beknopteconcreetconcreetaf,
heid een
een meesterstukje
meesterstukje is
is van
van pracpracheid
tische paedagogie,
paedagogie, waarin
de ververtische
waarin de
worvenheden van de
de jeugdbeweging
jeugdbeweging
worvenheden
en de
de ervaringen
ervaringen van
van de
de laatste
laatste jaren
jaren
en
met de
de methodes
methodes der
der klassieke
klassieke catecatemet
chese tot
tot een
eenschone
schone synthese
synthese ververchese
smolten zijn.
zijn.
smolten
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Het geheel
geheel stelt
stelt Christus
Christus in
in het
het
Het
middelpunt van de
de religieuse
religieuse opvoeopvoemiddelpunt
De scholing
scholing verloopt
verloopt over
over drie
drie
ding. De
ding.
jaren, waarin
waarin telkens
hele stof
stof
jaren,
telkens de
de hele
verwerkt wordt.
titels van
van de
de
verwerkt
wordt. De
De titels
jaarkringen geven het
het christologisch
christologisch
jaarkringen
aspect aan,
aan, waaronder
waaronder dat
jaar met
met
dat jaar
aanpassing dan
aan de
de liturgiliturgiaanpassing
dan nog
nog aan
sche tijd,
tijd, de
de stof
stofbehandeld
behandeld wordt.
wordt.
sche
Zo wordt
wordt b.v.
b.v. de
de Eucharistie
Eucharistie drie
drie
Zo
volledig uiteengezet,
uiteengezet, maar
maar een
een
keer volledig
keer van
van uit
uitde
deoffergedachte,
offergedachte,
eerste keer
een tweede
tweede keer
keer vanuit
vanuit het
hetbegrip
begrip
een
"maaItijd" en
derde vvan
uit de
de
an uit
„maaltijd"
en een
een derde
gemeenschapsidee.
gemeenschapsidee.
wordt uitgewerkt
uitgewerkt naar
naar het
het
Elke les wordt
schema: bijbeltekst;
bijbeltekst; uiteenuiteenvolgende schema:
zetting van de doctrine;
voor
doctrine; opgaven voor
zetting
werk en
en voor
voor bespreking;
bespreking; voorvooreigen werk
beelden en verhalen;
verhalen; liederen;
liederen; gebegebebeelden
den; boeken
boeken om voor te lezen
lezen en
en voor
voor
den;
verdere studie;
studie; slotspreuk
slotspreuk om
om de
de
verdere
jeugd als
besluit van
de les mee
mee te
te
jeugd
als besluit
van de
geven.
Voor allen
allen die
die met
met de
degodsdiengodsdienVoor
opvoeding van
van de
de jeugd
jeugd belast
belast
stige opvoeding
zijn, zullen deze boeken een
een ongemeen
ongemeen
zijn,
rijke inspiratiebron en een
een onmisbare
onmisbare
rijke
hulp zijn.
zijn. Nu
Nu ook
ook in
in Nederland
Nederland op
op
hulp
voorschrift
van
het episcopaat
episcopaat een
een
an het
voorschrift v
aanvang gemaakt
gemaakt wordt
wordt met
met het
het nanaschools
godsdienstonderricht van
de
schools godsdienstonderricht
van de
rijpere
werk beberijpere jeugd.
jeugd, schijnt
schijnt dit
dit werk
stemd
om ook
ook bij
bij ons
onsonschatbare
onschatbare
stemd om
diensten
te bewijzen.
bewijzen.
diensten te
L. Monden
Monden
Edouard
sanctions
Edouard FROIDURE,
FROIDURE, Les
Les sanctions
en
êducation. Récompenses
Bécompenses et
et
en éducation.
cha timents.- -- Editions
des stachätlments.
Editions des
tions de Plein Air, Brussel, 1950,
'378
60.
378 pp.,
pp., Fr. 60.
Het
is wel
wel merkwaardig,
merkwaardig, dat het
het
Het is
belangrijk
belangrijk vraagstuk
vraagstuk van het straffen
straffen
tot
nog toe
toe niet
niet uitvoerig
uitvoerig in
in een
een
tot nog
boek
werd besproken.
besproken. Steunend
Steunend op
op
boek werd
een omvangrijke
omvangrijke bibliographic
bibliographie en op
op
eigen ervaring geeft
geeft schrijver
schrijver ons een
volledige
monographie over
onvolledige monographie
over dat onderwerp,
theorie als
de
derwerp,zowel
zowel de
de theorie
als de
praktijk,
zedelijke ondergronden
ondergronden
praktijk, de zedelijke
en
talloze toepassingen.
toepassingen.
en talloze
„Sanctie" noemt hij
"Sanctie"
hij een lonende
lonende of
of
bestraffende
op een
een
bestraffende maatregel,
maatregel, die
die op
mens
wordt toegepast,
toegepast, in zover
zover deze
deze
mens wordt
zijn
daden naar
naar de
de bestaande
bestaande wet
wet
zijn daden
heeft
gericht. In die
die zin
zin vallen
vallen ook
ook
heeft gericht.
de
beloningen onder
onder het begrip
begrip sancsancde beloningen

en worden
worden ze
ze dus
dus ook
ook hier
hieronder
onder
tie, en
genomen. Toch gaat de
de aanaande loupe genomen.
dacht vooral naar de
de straffen,
straffen, omdat
omdat
zij
zij zware
zware gevolgen
gevolgen kunnen
kunnenhebben,
hebben,
als zij
zij verkeerd
verkeerd worden
worden gebruikt.
gebruikt.
nadruk wijst
wijst hij
hij erop,
erop, dat het
het
Met nadruk
doel
van de
doel van
de straf
straf altijd
altijd is
is en
en moet
moet
blijven
blijven de zedelijke
zedelijke verbetering
verbetering van
van
de schuldige.
schuldige. De
De meest
meestdoeltreffende
doeltreffende
sanctie is
is de
de„zedelijke
"zedelijke sanctie",
sanctie", ververdoor de
de wroeging
wroeging of
of de
de voldoevoldoewekt door
ning van
van de
de uitgevoerde
uitgevoerde plicht.
plicht. Indien
Indien
men
men het geweten
geweten van
van de
de jongen
jongen niet
niet
weet
weet te
te vormen,
vormen, zal
zal men
men niet
niet veel
veel
bereiken.
Heel de techniek
techniek en
en het
het verloop
verloop van
van
de
de bestraffing
bestraffing wordt
wordt tot in
in details
details
besproken.
besproken. Met
Met scherpzinnigheid
scherpzinnigheid
wordt een hiërarchie
hiërarchie van de
de straffen,
straffen,
zeer ongelijk
ongelijk in
in waarde,
waarde, vastgelegd:
vastgelegd:
vooral van de individuele, onderver-voralndeiu,orvdeeld in
in:: blik, gebaar,
gebaar, woord,
woord, verwijverwijten van
van verschillende
verschillende aard
aard en
en eindeeindelijk echte
echte straffen.
straffen. Het
Het streven
streven van
van
lijk
de
de auteur
auteur gaat er
er naar
naar uit,
uit, om
om in
in de
de
opvoeding
opvoeding het soms
somsreuzenaandeel
reuzenaandeel
van
van de
de straf
straf tetebeperken.
beperken. Heel
Heel de
de
kunst
de paedagogie
paedagogie moet
moet gelegelekunst van de
gen zijn,
gen
zijn, niet
niet in
in te
te weten,
weten, hoe
hoe men
men
moet straffen,
straffen, maar
maar hoe
hoe men
men niet
niet
moet
moet
moet straffen.
straffen. Het
Het is
is de
denormale
normale
houding van
een priester
priester en
en ex-geex-gehouding
van een
vangene, die uit
uit de
de concentratiekamconcentratiekamvangene,
pen
pen een weerzin
weerzin tegen
tegen alle
alle hard
hard opoptreden
geput.
'
treden heeft geput.
Dat ongewoon
Dat
ongewoon rijk
rijk repertorium
repertorium van
van
straffen,
wordt vvan
zedelijk en psypsystraffen wordt
an zedelijk
chologisch
standpunt onderzocht
onderzocht en
en
chologisch standpunt
wijs
beoordeeld. Terecht keurt hij
hij de
de
wijs beoordeeld.
opvoeders
dat eentonig
eentonig
opvoeders af,
af, die
die alleen dat
honderden
schrijven kunnen
kunnen
honderden regels
regels schrijven
opleggen;
hij durft het aan
aan originele
originele
opleggen; hij
straffen voor
voor te stellen,
straffen
stellen, die
die buiten
buiten
het domein
domein der
der studie
studie liggen,
liggen, maar
maar
de jongen
de
jongen dieper
dieper zullen
zullen kneden,
kneden, b.v.
b.V.
handenarbeid; een
een vertrouwbare
handenarbeid;
vertrouwbare kekerel zou
rel
zou zelf
zelf zijn
zijn straf
straf mogen
mogen uitkieuitkiezen.
Ouders en opvoeders zullen met
Ouders
met nut
nut
dat
boek van
van practische
,practische paedagogie
paedagogie
dat boek
doorlezen.
beter de
de
doorlezen.Zo
Zo zullen
zullen ze
ze beter
grondprinciepen
van
de bestraffing
bestraffing
an de
grondprinciepen v
begrijpen en
en met
met meer
meer keuze
keuze en psybegrijpen
an ; zo
chologisch inzicht
inzicht te
te werk
werk ga
chologisch
gaan;
zal ook
zal
ook de
de straf
straf tot
totiets
ietsvormends
vormends
uitgroeien, in
in plaats
plaats van de
uitgroeien,
de jongen
jongen
te verbitteren
verbitteren of te
te sluiten.
sluiten.
Binnenkort
NederBinnenkort verschijnt
verschijnt de
de Nederlandse
vertaling.
landse vertaling.
R. Caron
R.
Caron
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LITERATUUR
CICERO, De Ouderdom, vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr H.
BEEK en E. De RIDDER (Klassieke Galery, nr 50) . — De Nederlandse Boekh an del, Antwerpen, 1949, 50 pp., Fr. 20.
Dit pleidooi van Cicero ten gunste
v an de ouderdom verdiende -- evenzeer als zijn tweelingbroer De amicitia
in deze collectie opgenomen te
worden. Het is een vlot praatje, prettig om te lezen, ook in deze vertaling.
Natuurlijk gaat er nog al dikwijls
iets van de bekoring van het oorspronkelijke verloren: wie kan Cicero's stijl nadoen? Een korte inleiding
en tal van korte maar degelijke nota's
zullen voor menige lezer welkom zijn.
G. D. J.
—

Guido GEZELLE, Dichtwerken. Gelegenheidspoëzie. Derde herziene
druk, tekstbezorging, inleiding
en lexikon door Dr Fr. BAUR. —
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 818 pp., Fr. 150.
Tweemaal werd Gezelle's gelegenheidspoëzie, voor zover ze in de bekende bundels niet voorkwam, afzonderlijk uitgegeven: eens door De
Meester (Roeselare) en eens door
Veen (Amsterdam). Deze nieuwe
druk bevat, aangepast en licht bijgewerkt, alles v an de vier bundeltjes
van Veen. Daarbij verschijnt, onder
de titel „Zantekoorn", een verse oogst
van liederen en verzen allerh ande,
bekende en minder bekende (blz.
645-816) : een verzameling die door
Caesar Gezelle -- Paul Allossery —
Frank Baur werd aangelegd en geleidelijk vervolledigd. Nergens of nimmer dus vonden we zoveel van de
dichter zo zorgvuldig verzameld.
Men mag deze gelegenheidspoëzie
evenmin onderschatten als overschatten. Globaal heeft ze de waarde niet
van de andere; maar ze bevat veel
dichterlijke gl ans, pracht en techniek.
Daarbij kennen we, zoveel beter nu,
de bonhomie, de soepelheid, de dienstbaarheid, de eenvoud, de habituele
gedachten en mystieke flitsen, de
keuvelende levenslust en de plots
doorsla an de vroomheid, het liefhebberen en het vakmanschap van de
priester-dichter der negentiende
eeuw. Wij zien hem leven in zijn
kring en tijd; zijn kring en tijd leven

voort dank zij zijn altijd vloeiende
dicht ader.
Wij missen node een alphabetisch
register; wij betreuren, in een overigens verzorgde druk, een zetfout als
die op blz. 539.
-

Em. Janssen

Prof. Dr J. van MIERLO, Geschiedelu s van de letterkunde der Nederlanden. Dl 2: De letterkunde
van de Middeleeuwen, 2de druk.
— Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 414 pp., geïll. geb. Fr.
375.
Deze literatuurgeschiedenis geniet
voldoende bekendheid in het gehele
Nederlandse taalgebied, zodat het
overbodig mag heten de degelijkheid
van dit werk te willen betuigen. P.
van Mierlo bezit wel het grootste gezag op het terrein dat hij hier behandelt. Bij de eerste uitgave van dit
boek werd er overigens in dit tijdschrift een uitvoerige beschouwing
aan gewijd (8e jrg. blz. 182-189) .
Deze nieuwe editie blijkt veel meer
te zijn dan een loutere herdruk; de
auteur heeft zich de moeite getroost
enkele hoofdstukken geheel over te
werken. Alle kwesties van bel an g die
sinds de vorige uitgave de a an dacht
hebben getrokken, staan hier vermeld, b.v. de vraag over de oorspronkelijkheid van Elkerlyc tegenover het
Engelse Everym an . Ook kleinere
punten zoals de betekenis van „refrein" en „landjuweel" worden onderzocht. De rusteloos zoekende geest
van P. van Mierlo is in dit werk gevaren, en we kunnen niet anders dan
er hem zeer dankbaar om zijn.
J. Noë
Dr Rob. ANTONISSEN, Lyriek der
Nederlanden. Dl 2: Van de „Rhetorike" naar de Renaissance
(Klassieke Galerij nr 38) . — De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 156 pp., ing. Fr. 35.
Buiten A. Bijns, Jonker van der
Noot en een paar mooie geuzenliederen, is deze rederijkers- en vroegrenaissance-literatuur slechts een ondankbare periode voor een lyrische
bloem-lezer. Maar de keuze is goed;
we treffen er een paar minder bekende refreinen a an . Degelijk commentaar.
J. Noë
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Albert WESTERLINCK,
Het schone
Albert
WESTERLINCK, Het
geheim van de
geheim
de poëzie.
poëzie. 2de
2de druk.
druk.
andel, Ant--- Standaard-Boekh
Standaard-Boekhandel,
Antwerpen,
ing. Fr.
Fr.
werpen, 1950,
1950, 284
284 pp.,
pp., ing.
95, geb.
geb. Fr. 120.
95,
120.
De tweede
De
tweede druk
druk van dit
dit boek,
boek, dat
dat
in de 14e Jrg.
in
Jrg. (1946-47;
(1946-47; pp.
pp. 376-377)
376-377)
van dit tijdschrift
tijdschrüt uitvoerig
uitvoerig werd
werd bebesproken, zal
zal iedereen,
die het met het
sproken,
iedereen, die
het
publiek goed
goed meent,
publiek
meent, verheugen.
verheugen. De
De
herziening beperkt
beperkt zich
zich tot een
herziening
een paar
paar
besnoeiingen en
en het nakijken
besnoeiingen
nakijken van de
de
taalkundige en literaire
literaire opschik.
opschik. Ook
Ook
de typografische
de
typografische vorm
vorm werd
werd fijner
fijner
verzorgd en
en zal er
verzorgd
er het
het zijne
zijne toe
toe bijbijdragen om
om van
van dit boek
dragen
boek stilaan
stilaan een
een
klassiek hulpmiddel
te maken
klassiek
hulpmiddel te
maken voor
voor
iedereen die
die het „geheim
iedereen
"geheim der
der poëzie"
poëzie"
benaderen wil.
benaderen
K. Heireman
K.

and.
Albert De SWAEF,
Albert
SWAEF, Verzonken
Verzonken lIa.nd.
Odal Uitgave,
Uitgave, Wetteren,
- Odal
Wetteren, 1950,
1950,
30 pp.
De 15 gedichten van
van deze
deze plaquette
plaquette
blijven getrouw
getrouw aan
blijven
aan de
de constanten
constanten
van De Swaefs
Swaefs lyriek:
lyriek: zij
zij is
is zangerig,
zangerig,
muzikaal zelfs,
zelfs, klassiek van
muzikaal
van vorm
vorm en
en
rhythme, gedragen
rhythme,
gedragen door
door een
een onbeonbestemde beeldende
vlotheid, die
stemde
beeldende vlotheid,
die ons
ons
nochtans niet
niet verrast
ze te
nochtans
verrast omdat
omdat ze
te
gekunsteld werd
werd om
om nog
nog diep
gekunsteld
diep aan
aan te
te
grijpen. Het in
grijpen.
in herinnering
herinnering „verzon"verzonken
dat schr.
ken land"
land" dat
schr. bekoort
bekoort is meer
meer
an letterkundige
een visie
een
visie vvan
letterkundige romanromantiek dan
dan van
van een
eenwerkelijkheid,
werkelijkheid, die
die
nog brandt
nog
brandt in vlees
vlees en
en bloed.
bloed. Waar
Waar
de auteur
de
auteur deze
deze soms
soms benadert
benadert stijgt
stijgt
hij tot een
hij
een directe
directe soberheid
soberheid en
en haast
haast
zakelijke
zakelijke originaliteit
originaliteit van beeld,
beeld, die
die
we in
in zijn
zijn andere
andere gedichten
gedichten missen.
missen.
Daarom denk ik
ik bij
bij voorkeur aan
aan het
het

gedicht
gedicht Tragische
TragischeExistenz
Existenzfi.
II. Al
Al is
ook
nachtegaal present,
present, het
het
ook hier
hier de nachtegaal
wijst
op de
de mogelijkheid
mogelijkheid om
zich te
te
wijst op
om zich
bevrijden
weemoed,
bevrijden de
de Woestijniaanse
Woestijniaanse weemoed,
die de persoonlijkheid
persoonlijkheid van
van velen
velen onzer
onzer
jongeren
van
jongeren gevangen
gevangen houdt,
houdt, en
en los v
an
alle literatuur zich zelf te zijn in aleitruzchfjni
wezen
en vorm.
vorm. Schrijvers
Schrijvers vaardigvaardigwezen en
heid
en rijke
rijke aanleg
aanleg kunnen
kunnen bij
bij een
een
heid en
meer persoonlijk
persoonlijk dichterschap
slechts
dichterschap slechts
winnen.
K.
K. Heireman
F.
N.DOSTOJEWSKI,
DOSTOJEWSKI, Demonen.
Demonen.
F. N.
Roman
drie Delen,
Delen, uit
het
Roman in
in drie
uit het
Russisch
door Dr
Dr Hans
Hans
Russisch vert.
vert. door
Leerink.
Van Munsters
Munsters UitUitLeerink.- - Van
'geversmij.,
Amsterdam, 1950,
1950, 881
881
geversmij., Amsterdam,
blz., ff 9.50.
Dr
Leerink biedt
biedt ons
ons hierbij
hierbij een
een
Dr Leerink
voortreffelijke
aan van Dosvoortreffelijke vertaling aan
tojewski's
een onontojewski's Demonen.
Demonen. Het
Het is
is een
verkorte vertaling van h^t
h3t werk
werk zoals
zoals
het
in déze
déze eeuw,
eeuw, lang
lang na
na de
de ooroorhet in
spronkelijke
1871, mét de
de
spronkelijke uitgave
uitgave in
in 1871,
bekentenis
van Stawrogin
Stawrogin verscheverschebekentenis van
nen
is. Men
Men isismet
metDostojewski's
Dostojewski's
nen is.
werken
eens lichtzinnig
lichtzinnig omgeomgewerken nogal eens
sprongen
te laten,
laten,
sprongen door
door stukken
stukken weg te
door
wijze, d.w.z.
d.w.z. al te
te vrij
vrij
door op
op eigen wijze,
te
vertalen, door
door fragmenten
fragmenten in
in te
te
te vertalen,
korten enz.
is volledig,
volledig,
enz. Deze vertaling is
correct en verzorgd. De
De Demonen
Demonen bebehoren tot
tot het
het allergeniaalste
allergeniaalste wat
wat
horen
Dostojewski geschreven
is
Dostojewski
geschreven heeft;
heeft; het is
roman, die zijn
zijn naam in de SovjetSovjetdé roman,
Unie
gehaat gemaakt
gemaakt heeft,
heeft, omomUnie zo gehaat
dat hij
hij hier het Nihilisme
Nihilisme en
enCommuCommunisme voorstelt
voorstelt in
in al
alzijn
zijngoddeloze
gOddeloze
nisme
naaktheid en erbarmelijkheid.
erbarmelijkheid. Het is
is
naaktheid
een der grootste
grootste rom
romans
uit de
de EuroEuroans uit
literatuur.
pese literatuur.
J. v. H.
H.
3.

GES-CHIED'KNIS
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uit de harmonische versmelting van
de klassieke wetenschap met de katholieke godsdienst, v an de Romeinse
politieke traditie met de gezonde oerkracht der ingeweken Germanen.
Onder Karel de Groote komt voor het
eerst een synthese tot stand, maar
pas in de XIIe en de XIIIe eeuw staat
de middeleeuwse cultuur op haar
volle middaghoogte. Dan vervalt de
keizerlijke en weldra ook de pauselijke macht, de steden bevechten hun
vrijheid, jonge volkeren willen hun
eigen weg gaan, de leken dingen naar
hun rechtmatige plaats. Met de opkomst der Renaissance en de nieuwe
verhouding van Kerk en Staat in het
jonge Spanje besluit Schnuerer zijn
groots driedelig werk.
In vergelijking met de eerste uitgave (1939-1941) is deze editie in een
groter letter gedrukt; ook heeft men
de bibliographie nauwkeurig tot 1949
bijgewerkt. en alle Ne-

derlandse boeken en zelfs tijdschriftartikelen - die in de Duitse uitgave
bijna volledig ontbreken - aangegeven.
Wij hopen dat de twee volgende
delen over de baroktijd en over de
achttiende eeuw binnenkort zullen
verschijnen. Nu wij in de huidige
stuurloosheid ons meer dan ooit over
ons verleden en ons wezen moeten
bezinnen, is het een grote verdienste,
het gehele oeuvre v an Schnuerer voor
het Nederlandse publiek tegen zo billijke prijs toeg an kelijk te maken.
M. Dierickx
Benzigers illustrierte Weltgeschichte.
Band I: Altertum door Emil
SPIE S S ; Band II: Mittelalter
door Iso MUELLER; B an d III:
Neuzeit door Iso MUELLER. -

Benziger, Einsiedeln; Kempische
Boekhandel, Oud-Turnhout, 1949,
3e uitg., VI-394, VIII-269 en XII579 pp., 193 platen en 20 genealogische tabellen, geb. Fr. 800
voor de drie delen.
Deze rijk geillustreerde op kunstdrukpapier uitgegeven wereldgeschiedenis beleeft in Zwitserland een
echt succes. En een verdiend succes.
In het eerste deel beschrijft Emil
Spiess de voorgeschiedenis, de kulturen van het oude Oosten, het volk
Israël en de Grieken en Romeinen. In
het tweede behandelt de Benedictijn
Iso Muller de Middeleeuwen, bijna
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uitsluitend West-Europa. In het derde
deel geeft dezelfde auteur een uitvoerig overzicht v an de laatste drie en
een halve eeuw Europese geschiedenis, waarin ook de U.S.A. en Japan
zich een plaatsje veroveren.
Deze „Weltgeschichte" munt uit
door haar zakelijke, objectieve voorstelling v an personen en gebeurtenissen; de stijl is gebonden en toch helder, de typographische verzorging
uitstekend. Vooral in de twee delen
van de geschiedenisleraar Iso Muller
merkt men de paedagogische bekommernis. Ook de inhoud voldoet. De
auteurs geven vooral de politieke geschiedenis maar spreken ook, ofschoon vee! minder, over cultuur,
godsdienst en economie. Over de koloniën en de missiën, over kunst en
literatuur lezen wij echter zeer weinig.
Een paar fouten zijn ons bij de lezing opgevallen. Over de Lage Landen spreekt Iso Muller niet met de
gewenste accuratesse. Het geslacht
der Karolingers komt uit Landen en
Herstal in de nabijheid van Luik. 1 -, jet

„in der Nåhe von Aachen" (II, 55) .
Erasmus en ook Canisius stammen
uit de „spanische Niederlande" (II,
246 en III, 69) ! De halve bladzijde
over de Belgische Revolutie v an 1830
(III, 287) moet herschreven worden.
Voor deze Zwitser is de Jezuietenorde
vooral een Spa^ ,e een ;ni i `sire
Orde (III, 9) . Dat de Bollandisten
twee regels toebedeeld krijgen en de
Benedictijnse Mauristen bijna een
volle bladzijde beantwoordt niet aan
hun respectievelijk belang (III, 130131) .
De eigen geschiedenis v an Zwitserland is handig in het geheel verwerkt
en neemt een kleine honderd bladzijden van het hele werk in beslag. Gezien de geweldige verruiming v an onze geschiedkundige kennis der andere
werelddelen, zoals uit de werken van
Gonzague de Reynold, Arnold Toynbee, René Grousset, Jacques Pirenne
e. a. blijkt, kunnen de twee laatste
delen moeilijk op de titel „Weltgeschichte" aanspraak maken: „algemene geschiedenis" ware juister geweest.
Dit geschiedenisboek leest vlot en
prettig, maar is toch meer als studieboek en Nachschlagewerk bedoeld.
Vooral geschiedenisleraren, maar -)k
andere intellectuelen kan deze prach-
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diën en bronnenpublicaties, niet op
onuitgegeven bronnen. Typisch is,
dat de opkomst, de bloei en het verval van de grote Middeleeuwse haven- en stapelplaats Brugge en van
de machtige koopliedenorganisatie
parallel lopen. De Oosterlingen hielden van Brugge en genoten er vele
voorrechten. Dit belette hen echter
niet, toen ze zich benadeeld achtten,
in 1280-1282 en weer in 1307-1309
naar Aardenburg over te huizen, en
later tussen 1358 en 1457 tot driemaal toe een handelsblokkade tegen
Brugge uit te roepen. Brugge moest
echter stilaan de vlag strijken voor
Antwerpen, zodat de Hanze, ook
reeds in verval, na dertig jaar onderhandelen, in 1546 zijn handelskantoor
naar de Scheldestad overbracht. In
de tweede helft v an de zestiende
eeuw verloor Antwerpen de glorie-
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kroon en ook de kwijnende hanze
ging kort daarop ten onder.
Met verwondering leest men, als
zou Brugges verval hoofdzakelijk
aan het verzanden van het Swin te
wijten zijn (pp. 146-148) ; wij menen
dat deze stelling is opgegeven en dat
het conservatief vasthouden van
Brugge aan verouderde handelsgebruiken — wat de auteur niet vermeldt — de hoofdreden is geweest.
Het is jammer, dat de aantekeningen
achter elk hoofdstuk en niet in de
voetnoten zijn geplaatst.
Al wordt het vlotte lezen wel enigszins bemoeilijkt door de vele citaten
in oud-Diets, toch is deze degelijke
studie boeiend en overzichtelijk geschreven. Gezien het belang van het
onderwerp zal zij zeker menige lezer
bekoren.
M. Dierickx

CULTUURLEVEN
Alfred DOEBLIN, Schicksalsreise.
Bericht und Bekenntnis. — Verlag Josef Knecht, Frankfurt am
M., 1949, 580 pp.
De reeds uit de Weimar-tijd bekende Duitse schrijver van joodse origine, wiens roman „Berlin-Alexanderplatz" destijds ook buiten Duitsland een succes was, is gedurende de
oorlog katholiek geworden en heeft
daarvan reeds in enkele boeken van
godsdienstige strekking getuigenis
afgelegd. Nu heeft hij juist de belangrijkste jaren van emigratie, oorlog en terugkeer in een autobiographisch rapport beschreven. Het boek
begint met de Duitse inval in Fr ankrijk in 1940, leidt ons via Portugal
naar Amerika, waar DSblin gedurende de oorlog verblijft en eindigt met
de terugkeer en de eerste jaren van
zijn nieuwe werk in Duitsland, tot
1948. In tegenstelling tot zijn vroegere boeken, die soms een agressief
realisme met een niet te ontkennen
streven naar het mystische trachten
te verbinden, valt dit boek op door
een eenvoudige, heldere en aangename betoogtrant, die de herinnering
aan de vaak opwindende en dramatische ogenblikken van de vlucht door
Frankrijk op aangrijpende wijze weet
op te roepen. De schrijver vertelt van
het Parijs uit de Mei- en Junidagen
in 1940, toen voor de ogen van de

Parijzenaars een staat in elkaar
stortte, van de adembenemende
vlucht door Frankrijk, de uren van
wanhoop, inkeer en bezinning. Met
dezelfde bescheidenheid en eenvoud
en zonder enige literaire pretentie,
vertelt DSblin hoe in hem de dr ang
naar het religieuse beleven groeit,
hoe in de donkerste dagen van zijn
leven de Kerk hem geleidelijk meer
aantrok en hoe hij zich binnen de
muren van een kapel of een kerk
steeds meer thuis begon te gevoelen.
Het is minder een bekeringsgeschiedenis van iemand, die plotseling
overtuigd wordt en de grote ommekeer in zijn leven voltrekt, dan het
voorzichtige bericht over de thuiskomst van iemand, die reeds lang
naar dit tehuis gezocht heeft. Achter
de vernederende toestanden in de
kampen, achter de nood der overige
kampbewoners, de opwinding v an de
laatste dagen in Frankrijk, dat hij
slechts door een soort beschikking op
het juiste moment kan verlaten, de
overtocht uit Lissabon naar Amerika,
het ongenoegen over de Amerikaanse
cultuur, achter al deze beschrijvingen
voelt men voortdurend het geloof
groeien, de zekerheid in God toenemen en men weet dan, dat dit de
eigenlijke „Bekenntnis" is, waarvan
de ondertitel v an het boek gewag
maakt. Het is begrijpelijk, dat ook de
terugkeer van de schrijver — nu als
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zodanig volledig
volledig
past
past in
in Gods
Gods scheppingsplan.
scheppingsplan. Daarom
Daarom
moet iedereen,
iedereen, in
in het
hetbijzonder
bijzonder de
de inintellectueel, zich
zich moeite
moeite geven
gevende
de techtechniek
niek en de
de mens
mens van
van de
de techniek
techniek te
te
begrijpen.
Vooral de
de zielzorger,
begrijpen. Vooral
zielzorger, die
die
tengevolge
tengevolge van
van zijn
zijn opleiding
opleiding veelal
veelal
onwennig
onwennig staat tegenover
tegenover deze
deze actiactiviteiten,
zal uit
viteiten, zal
uit dit
dit werk
werk kunnen
kunnen
leren, welke .gezonde menselijkelern,wkgzodmselij
krachten door
door de techniek
techniek in
in de
de mens
mens
gewekt
gewekt worden:
worden: zelfbeheersing,
zelfbeheersing,
nauwkeurigheid,
nauwkeurigheid, verantwoordelijkverantwoordelijkheidsbesef,
heidsbesef, sociaal
sociaal gevoel,
gevoel, eerbied
eerbied
voor
voor de
de krachten
krachten der
der natuur.
natuur. Deze
Deze
krachten
krachten immers
immers vormen
vormen het aanaangrijpingspunt
van de
de genade,
grijpingspunt van
genade, en
en de
de
zielzorger
zielzorger kan juist
juist door
door de
de bestudebestudering daarvan
daarvan de
de juiste
juistevorm
vormvinden,
vinden,

waarin hij
hij Gods
Gods Woord
Woord moet verkondigen
ook door
door deze
deze menmendigen z6,
zó, dat het ook
sen
verstaan wordt.
wordt. Wij
Wij hopen
hopen ddan
an
sen verstaan
ook, dat zeer velen dit mooie werkok,datzervlnimowk
zullen
aanschaffen.
zullen aanschaffen.
W.
W. Couturier
Jan, O.
O. SMIT,
SMIT,Het
HetEeuwige
EeuwigeRome.
Rome.- Foreholte,
Voorhout, 1950,
1950, 263
263
Foreholte, Voorhout,
7.90.
pp.,
geb. ff 7.90.
pp., geb.
Elke
Romeganger voelt
de sterke
sterke
Elke Romeganger
voelt de
behoefte.
te
behoefte, om
om zijn
zijn emoties
emoties nog eens te
beleven
zijn indrukken
indrukken vast
te
beleven en
en zijn
vast te
houden.
Iedere
thuisblijver voelt
dit HeiHeiIedere thuisblijver
voelt in dit
lig Jaar
Jaar groter
groter belangstelling
belangstelling voor
voor
Rome
wat in
in de
de ruimste
ruimste
Rome en voor
voor alles wat
zin Rome betreft.
betreft.
Juist voor hen is dit
dit boek
boek geschregeschreven:
reisgids, doch
doch een
een werk,
werk,
ven : geen
geen reisgids,
dat
onderhoudend en
leerzaam hanhandat onderhoudend
en leerzaam
delt
over de
de dierbare
dierbare plaatsen,
plaatsen, de
de
delt over
geschiedkundige
bijzonderheden en
en de
de
geschiedkundige bijzonderheden
belangrijke
het
belangrijke gebeurtenissen
gebeurtenissen uit
uit het
verre
nabije verleden,
verleden, dat op weiweiverre en nabije
nig details
details diep
diep ingaat
ingaat en
endoorkruid
doorkruid
is met
met wetenswaardigheden
wetenswaardigheden op
op alle
alle
gebied.
Een aantrekkelijk
aantrekkelijk geheel,
geheel, verlucht
verlucht
met
fraaie foto's
foto's van
van allerlei
allerlei aard,
aard,
met fraaie
dat
om zijn
zijn bonte
bonte samenstelling
samenstelling en
en
dat om
pittige geestige
geestige stijl
stijl door
door velen
velen graag
graag
gelezen zal
zal worden.
worden~
L.
Smit
L. Smit
Gerald BULLETT,
MysBULLETT, The
The English Mystics.
Michael JJoseph,
oseph, London,
London,
tics. -- Michael
1950,
239 pp., 12
12 sh. 6 d.
1950, 239
De stijl
stijl neemt
neemt de
de lezer
lezer met
met een
een
De
ontstellende vaart van het begin
begin naar
naar
einde van
van dit
dit boek.
boek. De
De opstellen
opstellen
het einde
over
de verschillende
verschillende mystieken
mystieken zijn
zijn
over de
stuk voor
voor stuk
stuk scherpe
scherpe tekeningen
tekeningen
stuk
hun persoon
persoon en leven.
leven. Het is
is dus
dus
van hun
een
eminent leesbaar
leesbaar boek.
boek. Voorts
Voorts
een eminent
bewijst dit
boek hoe
hoe waar
waar het
hetoude
oude
bewijst
dit boek
adagium van
van de
de scholastieken
scholastieken is:
is:
adagium
quidquid recipitur, ad modum recipi-quidrecpt,amouientis recipitur,
recipitur, en
bevat het in
in zich
zich
entis
en bevat
getuigenis van
vande
deonontbeerlijkonontbeerlijkeen getuigenis
heid voor de
een leergezag.
leergezag.
heid
de mens van een
Aan de
de oprechte
oprechte bedoelingen
bedoelingen vvan
an
de schrijver twijfelen we geen ogen-deschrijvtwflngeoblik. Maar
Maar om
onder de
de titel
titel The
The
blik.
om onder
English Mystics
Mystics (wijst
(wijst het
het gebruik
gebruik
English
het lidwoord
lidwoord in deze
deze titel
titel op
op een
een
van het
verhandeling van
mystici?) bij
bij
verhandeling
van alle mystici?)
te voegen
voegen Richard
Richard Rolle,
Rolle, Juliana
Juliana
één te
van Norwich,
Norwich, de
de onbekende
onbekende auteur
auteur
van
het prachtige
prachtige The
The Cloud
Cloud of
of UnUnvan het
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knowing, Fox,
knowing,
Fox, Donne,
Donne, Traherne,
Traherne,
Vaughan, een
een groep Cambridge
Vaughan,
Cambridge Platonisten uit de
tonisten
de zeventiende
zeventiende eeuw,
eeuw, en
en
uiteindelijk Blake en Wordsworth,
Wordsworth, geuiteindelijk
an moed
tuigt meer
meer v
van
moed dan
dan van inzicht
in het
in
het wezen
wezen van
van mystiek.
mystiek. De
De ververbluffende zelf-verzekerdheid
bluffende
zelf-verzekerdheid bovenbovendien van
dien
van uitspraken
uitspraken als
als:: All these
these
wishes were fulfilled
fulfilled (er
(er is
is hier
hier sprasprake van
ke
van drie
drie verlangens
verlangens van
van Juliana
Juliana
van Norwich,
van
Norwich, te weten
weten om
om Christus
Christus
aan het kruis
aan
kruis te zien
zien om
om zo
zo met
met Hem
Hem
om ernstig ziek
te lijden,
lijden, om
ziek te
te worden
worden
wanneer ze
ze dertig zou
wanneer
zou zijn,
zijn, en
en om
om de
de
drie wonden
wonden te
te ontvangen
drie
ontvangen van waar
waar
berouw, innig medelijden
berouw,
medelijden en een
een blijblijvend verlangen naar
naar Christus)
Christus):: dropdropped into
into the soil
ped
soil of
ofthe
theunconscious
unconscious
they flowered
flowered into
into fact
fact (p.
(p. 56)
56),, doet
doet
toch onwillekeurig
toch
onwillekeurig denken
denken aan
aan het:
het:
Fools rush in, where angels fe ar toFolsruhin,weagfrto
tread. Dit
Dit is
tread.
is een
een hard
hard en
en bitter
bitter
woord, en
en de
de eerste helft
woord,
helft strepen
strepen we
we
onmiddellijk door;
door; blijft
blijft echter staan
onmiddellijk
staan
dat de
de schroom
schroom waarmede
waarmede een
een onderonderwerp als dat
werp
dat der
der mystiek
mystiek behoort
behoort bebehandeld te worden,
handeld
worden, toch
toch wel
welpijnlijk
pijnlijk
gemist wordt.
wordt. Het gaat toch
toch niet
niet aan
aan
om waar een mysticus
om
mysticus zelf
zelf zijn
zijn ervaervaringen toeschrijft
ringen
toeschrijft aan
aan een
een bovennabovennatuurlijk ingrijpen
tuurlijk
ingrijpen Gods
Gods deze botweg
botweg
te lijf
lijf te
te gaan
gaan met
met het
het jargon
jargon van
van de
de
psychiatrie. Het
Het is
psychiatrie.
is een
eenverwarrend
verwarrend
boek dat
boek
dat niemand
niemand wijzer
wijzer maakt.
maakt.
W. Peters
W.
Ida Friederike
Friederike GOERRES, Nocturnen. Tagebuch und Aufzeichnungen.- Verlag
gen.
Verlag J. Knecht CaroCarolusdruckerei, Frankfurt
lusdruckerei,
Frankfurt am
am Main,

1949, 308 pp.
1949,
pp.

559
559

Het is onmogelijk
onmogelijk de
de rijkdom
rijkdom en de
de
verscheidenheid
deverscheidenheid aan
aan te
te geven van deze
dagboek-bladen, met
met gedachten,
gedachten,
ze dagboek-bladen,
opmerkingen
van 1939
1939
opmerkingen en
en ervaringen van
tot 1947. Men
Men zou
zou een oorlogsdagboek
verwachten,
tegenhanger v
van
verwachten, een
een tegenhanger
an
Haecker's TagNachtbüchern; Haeckr's
und Nachthiichern;
Tag und
maar
ook in
in die
die bewogen
bewogen jaren
jaren bebemaar ook
kommerde
om de
de
kommerde zich
zich de
de schrijfster om
eeuwige
het blijvende
blijvende licht.
licht.
eeuwige vragen
vragen en het
Zij
dan, occasioneel
occasioneel en
en vrij,
vrij,
Zij schreef
schreef dan,
over
sociale, historische,
historische, literaire,
literaire,
over sociale,
psychologische
aangelegenheden;
psychologische aangelegenheden;
haast altijd
altijd van
van uit
uit een
een humanistischhumanistischreligieus
standpunt; met iets
iets onveronverreligieus standpunt;
biddelijks
iets
biddelijksin
in haar
haar heldere
heldere geest,
geest, iets
onoverwinnelijks
haar hunkerend
hunkerend
onoverwinnelijks in
in haar
hart dat het
het allerbeste
allerbeste moest
moestvinden.
vinden.
En haar verzameling
verzameling van korte stukken werd, wij
wij herhalen het, allerrijkst
allerrijkst
en allerverscheidenst.
allerverscheidenst.
Zulk
dagboek heeft de
de waarde
waarde
Zulk een
een dagboek
van het inwendig
inwendig leven,
leven, het
het temperatemperament
van de
de auteur.
auteur. Het
Het temperatemperament van
ment van Ida
Ida Friederike
Friederike GSrris
Görris komt
ons
platonisch voor
(zij zoekt
zoekt de
de ideons platonisch
voor (zij
ele
werkelijkheid veel
dan de
de
ele werkelijkheid
veel méér
méér dan
zintuiglijke ervaring), onafhankelijk
onafhankelijk
tot aan
aan de
de grens
grens van
van het
hetnonconfornonconformisme
(gedeeltelijk vvanwege
haar alálmisme (gedeeltelijk
anwege haar
te-helder doorzicht)
doorzicht),, heroïsch (zij
(zij bebeantwoordt,
extreme oplossingen,
oplossingen,
antwoordt, met extreme
de
meest brandende
brandende en actuele
actuele vravrade meest
gen),
(eerder breed-intellecbreed-intellecgen) , religieus (eerder
tualistisch dan
dan intens-mystiek)
intens-mystiek).. Als
Als
tualistisch
een
der grote
grote katholieke
katholieke zoekenden
zoekenden
een der
zien we deze
deze weinig
weinig
van ons geslacht, zien
vrouwelijke vrouw
getrokken
vrouwelijke
vrouw steeds getrokken
helderheid en heiligheid,
heiligheid, uiteinuiteinnaar helderheid
delijk
het mysterie
mysterie van
van het
het
delijk naar
naar het
kruis.
Em.J
Janssen
kruis. Em.
an ssen
-

ROMANS
ROMANS EN VERHALEN
B.
Voor en
B. JESSURUN-LOBO,
JESSURUN-LOBO, Voor
en na
na
middernacht.
Vijf
Vijf en
en dertig
dertig
-spooken griezelverhalen
griezelverhalenálsme=
alsme~
spook- en
de andere
de
andere fantastische
fantastische vertelvertellingen
uit het
lingen uit
het Engels
Engels en AmeAmerilraans vertaald
vertaald door
door A.
A. VerVerrikaans
hoeff en
en verlucht
verlucht door
door J.
J. F.
F.
Doeve.
Doeve. - - Elsevier,
Elsevier, AmsterdamAmsterdamBrussel, 1949,
1949, 368
368 pp.,
pp., Fr.
Fr. 2,40.
2,40.
Brussel,
Griezelverhalen
Griezelverhalen horen
horen bij
bij alle
alle tijtijden;
den; ze
ze kunnen
kunnen geschreven
geschreven zijn
zijn met
met
de meest verscheiden
verscheiden geest
geest en
en bedoebedoeling. Bepaalde
Bepaalde bijbelscènes
bijbelscènes en
en bepaalbepaalde
de taferelen
taferelen uit
uitShakespeare
Shal{espeare doen
doen
stellig griezelen:
griezelen: maar
maar het
heteigenlijke
eigenlijke
griezel-genre
griezel-genre begint, wanneer
wanneer niet
niet de
de
heilzame vreze doch
doch de
de ontredderende
ontredderende
huivering in
in de
de bedoeling
bedoeling ligt.
ligt.

Deze
bundel is,
is, in
in zijn
zijn soort,
soort, voorvoorDeze bundel
treffelijk. Men
best, als
als
treffelijk.
Menziet
ziet dat
dat 't best,
men hem
hem vergelijkt
vergelijkt met
met La
La gerbe
gerbe
men
noire
noioo of
of Le llvre
livre des fantómes
fantömes door
Jean Kay.
Kay. Niet
Niet alleen
alleen zijn
zijn bijna
bijna alle
alle
novellen, afzonderlijk
afzonderlijk gezien,
gezien, voorvoornovellen,
maarook
ook komen
komen de
de meeste
meeste
treffelijk; maar
Engelse en
en Amerikaanse
Amerikaanse (geen
(geen ananEngelse
dere) grootmeesters
grootmeesters van
van het
het genre
genre
dere)
aan
aan de
de beurt:
beurt: Poe,
Poe, Bierce,
Bierce, Saki,
Saki, H.
Walpole
.... Daarbij
Walpole ....
Daarbij zijn de
de verhalen
verhalen
zeer verschillend
verschillend van
toon, geest
geest en
en
zeer
van toon,
structuur; samen
samenvormen
vormen ze,
ze, om
om het
structuur;
zo uit te drukken, .. een nachtelijkezouitedrkn,„achlije
regenboog".
Griezelverhalen kunnen
kunnen gezond
gezond
Griezelverhalen
zijn en zuiverend inwerken; men
men mag
mag
zijn
echter het genre
genre niet
nietopdrijven.
opdrijven. Dat
Dat
echter
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geschiedt té gemakkelijk in onze tijd
van parapsychologie, occultisme en
ongodsdienstigheid.
Dit boek kunnen wij echter gerust
aanbevelen; het is overigens meesterlijk uitgegeven en verlucht. Doch
laat het griezel-verhaal bij ons, geen
woekerpl an t worden!
Em. J an ssen

door de moderne verwarring en ondergang heen, naar licht en vernieuwing. Noch voor stijl en vorm, noch
voor inhoud en geest, k an hij zich
bevrijden en vinden; maar zulk een
poging blijft ons, om haar niets ontziende oprechtheid, toch sympathiek.
Em. J an ssen

Franz FASSBIND, Von aller Welt
geehrt. -- Beniger, EinsiedelnZiirich, 1948, 392 pp., geb. Zw.
Fr. 16.80.

Jakob KNEIP, Licht in der Finsternis. — Balduin Vick- Verlag, Keulen, 1949, 160 pp., geb. D.M. 6,
getart. D.M. 4,50.

Het gezin Steiner-Madelaine wordt
door allen ' geëerd; maar het is een
hel. Dokter H an s Steiner, een even
bekwaam als goedhartig geneesheer,
een weldoener en een edel mens, is
gehuwd met Ida Madelaine, een hysterische en wrede vrouw, die hun kinderen het ongeluk zou injagen en
hemzelf de dood. En de auteur verwijlt bij de buitensporige aberraties
van de vrouw, bij de onuitputtelijke
vergevingsgezindheid van de man. Hij
wil, voor dit éne geval, het moderne
leven peilen: hoe de schijn totaal bedriegt; hoe, diep onder het lijden, een
alles overwinnende godsdienstigheid
opleeft.
Een jong, een begaafd auteur zoekt,

Dit boek, van de bekende dichterromanschrijver, bevat zeventien
schetsen, verscheiden v an omvang,
inhoud van toon. Doden en levenden,
historische en gefingeerde gestalten
worden voorgesteld; zij ontmoeten
elkaar, spreken, en doorleven verbazende avonturen. Het gehele oorlogservaren is er bij betrokken, het waarnemen van de ontaarde samenleving
en de bedreigde wereld; maar telkens
dringt de blik dieper door in het onafwendbaar hunkerend hart, in de
geheimzinnig helende godsdienstigheid. Zo draagt de verzameling de
passende titel: zij bestaat uit helle
lichtflitsen in duistere nacht.
Em. Janssen

VARIA
H.

V. MORTON, Speurtocht door
Zuid-Afrika. -- H. P. Leopolds
Uitgeversmij. N.V., Den Haag,
319 blz., 15 foto's en een overzichtskaart, f 8.90.

Wie Morton heeft leren waarderen
uit zijn vroegere publicaties, vooral
uit zijn keurig werk: „In de Voetstappen van Paulus", weet dat hij een
grondig onderzoeker en een boeiend
verteller is. Dit nieuwe werk zal die
goede naam bevestigen. Het is een
uitstekend reisverhaal, vol persoonlijke ervaringen en doorweven met
tal van typische bijzonderheden, wel
geschikt om de lezers te blijven
boeien. Enkele uitweidingen zullen

wellicht iets te breedvoerig lijken en
de vele vergelijkingen met het Britse
vaderland een Hollandse lezer minder
toespreken, het geheel vormt nochtans een knap en keurig reisverslag,
dat aan iedereen warm moet worden
aanbevolen.
De vertaling, v an bevoegde hand,
is weloverwogen en vlot Enkele feilen, waar vooral de geslachtsregels
geweld lijden en we bijvoorbeeld het
verhaal „ener oorlog" krijgen, zullen
weinig hinderen. Aan de vertaler zal
het ook wel te wijten zijn, dat we
Vasco da Gama het anker zien werpen in Calcutta terwijl hij dat toch
deed in Calicoet. De uitgave is zeer
verzorgd, de foto's zijn uitstekend.
M. van Steen

DRUKKERIJ SINT GREGORIUSHUIS, ZEIST

KATHOLIEK; ClfLTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
7ge Jaargang van ST U DIE N -

17e Jaargang van ST RE VEN

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Het speciale nummer over het Rooms Katholicisme,
dat wegens onvoorziene omstándigheden enige vertra~
ging heeft ondervonden, zal omstreeks midden Septem~
ber verschijnen. We verzoeken bij gevolg onze abonné's,
die voor dit extra~nummer hebben ingeschreven, nog
enig geduld te· oefenen.
Bij het einde van deze jaargang zijn wij een woord van
dank verschuldigd aan onze medewerkers en ook aan
onze lezers, die ons door hun wenken en raadgevi.ngen in
ons redactioneel werk hebben geholpen. We hopen op
hen te kunnen rekenen om dit tijdschrift wat de inhoud
betreft, op steeds hoger peil te brengen. De redactie zal
steeds trachten alle rechtmatige wensen van de lezers in
de mate van het mogelijke tegemoet te komen. We hopen
dat zij van hun kant zich enige moeite willen getroosten,
om de katholieke gedachte, die hier wordt verdedigd,
verder uit te dragen. Om dit te verwezenlijken zullen
onze abonné's in de loop van de maand September,
samen -met de Inhoudsopgave (dr. Mededelingen van de
administratie) enig propaganda~mateclaal ontvangen,
waarvan ze. hopen we, gebruik zullen maken.
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17e Jaargang van S T R E VEN

MEDEDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE

INHOUDSOPGA.VE
De inhoudsopgave van de thans eindigende jaargang
( 1949-1950) zal in de eerste helft van September aan de
abonné's worden toegezonden.

BA.NDEN
De abonné·s. die een band voor het tweede halfjaar
van deze jaargang wensen te ontvangen. en die hun
wens nog niet kenbaar maakten. gelieven zulks alsnog
omgaand te doen. Zdals reeds werd medegedeeld, kan
dit geschieden door het bedrag van 20 Fr. te storten op
Postch. Streven K.C.T .. 884.67. Antwerpen. met vermelding: Voor een band jrg. 111. Deel 11.

ABONNEMENTSGELDEN
Teneinde een vlot lopende administratie te bevorderen. richten wij tot onze abonné' s het vriendelijk verzoek.
het abonnementsgeld voor de nieuwe jaargang (19501951) zodra mogelijk te voldoen. Stort nog heden, als het
kan, de som van 200 Fr. op de pch. Streven. K.C.T .•
884.67. Antwerpen.
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ZO JUIST VERSCHENEN:

Het levensverhaal van een moderne heilige:
door

JOHN CARR

dlJ[aria gjoretti
om haar zuiverheid vermoord.
Heilig verklaard op 24 Juni 1950
Juist bij het verschljnen van dit boek wordt de twaalHarige Maria Goretti
heilig verklaard te Rome. In aanwezillheid van haar moeder die nOIl leeft.
Ook haar moordenaar leeft nog ..... .
Een meisje van amper 12 jaar dat heldhaftig neen zegt. om het schoonste
te bewaren dat God haar gaf.
Dit boek. eenvoudig Ileschreven. treft buitengewoon diep. Niet alleen door
de gespannen Ilebeurtenissen die deze zijn van een zeer bewogen avon~
turen~roman - maar hoeveel dieper en hoeveel verhevener! - maar tevens
ook geschreven in een warmte die diep suggestief is.
Dit boekje wordt beslist een succes. en geen meisje. geen volwassene. zelfs
geen jongen die dit boek zal ter hand nemen en het niet vol bewondering
in één adem zal doorlezen. en tevens met eerbied en spanning. het drama
zal doormaken van dat eenvoudiq diep maar sterk leven. de harde strijd
van een kind van 12 jaar tegen een veel sterkere moordenaar. en haar
heldhaftige bloedige dood.
MARIA GORETTI is een boekje dat In geen enkele school. In geen
bibliotheek. in geen enkel huisgezin mag ontbreken.
Het wordt beslist het succesboekje van een onzer meest Indrukwekkende
heiligen van deze eeuw.
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